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መክፈያ ቦታ ላይ 
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ዘሩባቤል 
ጤና ይስጥልን። ማንኛውም የእንግሊዝኛ ተማሪ ሊያውቃቸው የሚገቡ የቋንቋ መሰረታዊያን ወደሚያቀርበው 

Essential English Conversation እንኳን በደህና መጡ። ዘሩባቤል እባላለሁ። በዚህ ክፍል ሱቅ ገብተው ለገዙት 
እቃ ክፍያ ለመፈፀም የሚያስፈልጎትን ቋንቋ ይማራሉ። 

 
ሁለት ሰዎች ሱቅ ውስጥ ሲነጋገሩ ያዳምጡ። 

 

Shop Assistant 

That’s 9.99, please.  

 

Tony 

Can I pay with a credit card? 

 

Shop Assistant 

Yes. Sign here, please. 

 

Tony 

Thank you. 

 
ዘሩባቤል 
ይህ አስቸጋሪ ቢሆንብዎት ብዙም ጭንቀት አይግባዎት፤ ውይይቱን ከፋፍለን እንዲለማመዱት እናግዝዎታለን። 

በመጀመሪያ የሱቁ ረዳት ለቶኒ ጠቅላላ መክፈል ያለበትን ዋጋ ‘ዘጠኝ ከዘጠና ዘጠኝ ነው’ በማለት ነገረችው። ያስታውሱ፤ 

ዋጋን የምንገልፀው ከነጥብ በፊት እና በኋላ ያሉትን አሃዞች ነጣጥለን በመናገር ነው። ለምሳሌ ያህል12.99 አስራ ሁለት 

ከዘጠና ዘጠኝ ሲሆን 20.50 ደግሞ ሃያ ከሃምሳ ነው። ያዳምጡና እና ደግመው ይበሉ። 

 

That’s 9.99, please. 

 
ዘሩባቤል 

ከዚያ ቶኖ በክሬዲት ካርድ መክፈል እችላለሁ ‘Can I pay with a credit card?’ ሲል ጠይቋል። በዴቢት ካርድ 

መክፈል ከፈለጉ ‘Can I pay with a debit card?’ ብለው ይጠይቃሉ። በጥሬ ገንዘብ መክፈል ሲሹ ‘Can I pay 

with cash?’ ይላሉ። ያዳምጡ እና ደግመው ይበሉ። 

 

Can I pay with a credit card? 

 
ዘሩባቤል 

በመቀጠል የሱቁ ረዳት ‘አዎ’፤ እዚህ ላይ ይፈርሙ እባክዎን’ ‘Yes. Sign here, please.’ ብላለች። ያዳምጡና 
ደግመው ይበሉ። 
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Yes. Sign here, please. 
 
ዘሩባቤል 

ሱቁን ከመልቀቁ በፊት ቶኒ ለሱቁ ረዳት አመሰግናለሁ ‘Thank you’ ብሏል። ይህም ከመሸጫ መደብር ሲወጡ 
በትህትና የሚሉት ነገር ነው። ያዳምጡና ደግመው ይበሉ። 

 

Thank you. 

 
ዘሩባቤል 
በጣም ጥሩ፤ አሁን የተለያዩ ሰዎች ሱቅ ውስጥ ሲነጋገሩ በማዳመጥ እርስዎ ካሉት ጋር ነገር ያመሳክሩ። 

 

That’s 14.99, please.  

 

Can I pay with cash? 

 

Yes. Here’s your receipt and change. 

 

Thank you. 

 

 

That’s 19.99, please.  

 

Can I pay with a debit card? 

 

Yes. Sign here, please. 

 

Thank you. 

 

 

That’s £8.95, please.  

 

Can I pay with a credit card? 

 

Yes. Sign here, please. 

 

Thank you. 

 
ዘሩባቤል 
እሽ፥ ደግመን እንሞክር። የእንግሊዝኛ አረፍተ ነገሮቹን ያዳምጡና ደግመው ይበሉ። አሁን እያንዳንዳቸውን ሁለት ሁለት 
ጊዜ ያዳምጣሉ። 

 

That’s 9.99, please. 

That’s 9.99, please. 

 

Can I pay with a credit card? 

Can I pay with a credit card? 

 

Yes. Sign here, please. 

Yes. Sign here, please. 
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Thank you. 

Thank you. 

 
ዘሩባቤል 

በጣም ጥሩ! እንግሊዝኛውን ምን ያህል እንደሚያስታውሱ እንይ። አረፍተ ነገሮቹን በአማርኛ ያዳምጡና የእንግሊዝኛ 
አቻቸውን ይበሉ። 

 
እርሱ ዘጠኝ ከዘጠና ዘጠኝ ነው። 
That’s 9.99, please. 

 

በክሬዲት ካርድ መክፈል እችላለሁ? 

Can I pay with a credit card? 

 
አዎ፤ እዚህ ላይ ይፈርሙ እባክዎን። 
Yes. Sign here, please. 

 
አመሰግናለሁ። 

Thank you. 

 
ዘሩባቤል 
ግሩም፤ አሁን ሱቅ ውስጥ ክፍያ መፈፀም እንዴት መጠየቅ እንደሚችሉ አውቀዋል። ከሲያን ጋር ያለውን ውይይት 
ይለማመዱ። በካርድ መክፈል ይችሉ እንደሆን መጠየቅ እና መደብሩን ሲለቅቁ አመሰግናለሁ ማለቶን ያስታውሱ። 

  

That’s 9.99, please. 

Yes, sign here, please. 

 
ዘሩባቤል 
በጣም ጥሩ፤ አሁን ጠቅላላውን ንግግር ደግመው ያዳምጡ እና መልስዎን ያመሳክሩ። 

 

Shop Assistant 

That’s 9.99, please.  

 

Tony 

Can I pay with a credit card? 

 

Shop Assistant 

Yes. Sign here, please. 

 

Tony 

Thank you. 

 
ዘሩባቤል 

በጣም ጥሩ! አሁን ሱቅ ውስጥ ለዕቃዎች ክፍያ ለመፈፀም የምንጠቀምበትን ቋንቋ አውቀዋል። የተማሩትን መለማመድ 

አይዘንጉ። ለተጨማሪ የ Essential English Conversation ክፍሎች በሚቀጥለው ዝግጅታችን ይጠብቁን። Bye! 

 

 

 


