
 

BBC LEARNING ENGLISH 

English Together 

First Impressions 
 

This is not a word-for-word transcript  

 
 

 

 
English Together © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

 
Inderjeet 

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਗੈਦਰ ’ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਲ ਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਜਾ ਮੁਿੱ ਦ ੇ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ 
ਲ ਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਦਰ ੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਨਾਿ ਹਨ... 
 

Sam  

Hi, I’m Sam. 

Kee 

And I’m Kee.  Welcome!  

 

Inderjeet 

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ’ਚ ਅਸੀਂ ਗਿੱਿ ਕਰਾਂਗੇ “first impressions” ਦੀ ਯਾਲਨ ਪਲਹਿੀ ਵਾਰ ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਦੀ ਅਤੇ ਪਲਹਿੀ 
ਵਾਰੀ ਲਮਿਣ ’ਤੇ ਅਸੀਂ  ੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਦ ੇਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਇਿੱਕ ਲਦਨ ਮੈਂ ਪਲਹਿੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਲਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ  ਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਿ ਾਂ ਲਤੰਨਾਂ ’ਚੋਂ 
ਲਕਹਹੀ ਚੀਜ ਨਾਿ ਿੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਹਿਾ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  
ਏ-ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ 

ਬੀ-ਤੁਸੀਂ ਲਕੰਨੀ  ਿਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ 

ਸੀ- ਤੁਹਾਡੇ ਲਚਹਰੇ ਦਾ ਅਕਾਰ 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਵਾਬ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ 

 

Sam 

What do you think?  I think someone’s eyes are very important.  

Kee 

No, no, no.  Handshakes are important for me. If they don’t’ have a good strong handshake, they will 

make a very bad first impression on me.  
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Inderjeet 

The type of handshake ‘ਹਿੱਥ ਲਮਿਾਣਾ’ is not one of the options, Kee. 

Kee 

I don’t care. That’s the first thing I notice.  

News insert 

The moment we see a photograph of someone, we can make an instant judgement about them.  But 

that doesn’t mean these first impressions are right, of course.  A Professor from Princeton 

University in the U.S. has spent many years studying first impressions from faces and says there is no 

solid evidence that these judgements are correct about the character of the person. 

Sam 

Did you hear that, Kee? The study says that you shouldn’t judge a person immediately when you first 

meet them… 

Kee 

I know that’s what they say, but I can’t help it. 

Sam 

So, you always make an instant or snap judgement when you meet new people, do you?   

Inderjeet 

 “An instant judgement” or “snap judgement” ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕਸ ੇਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ  ਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਲਮਿਦੇ ਹੋ। Did you make a snap judgment of me when you first met me? 

 

Kee 

Yes, of course, I did.  My snap judgment was that you had a strong handshake and I thought 

you were very confident.  Not like Sam! 

 

Inderjeet 

Oh, Kee, thank you. 

 

Sam 

But, Kee, how can someone’s handshake really tell you anything about them? I think the old 

expression is true: ‘don’t judge a book by its cover’.  

Inderjeet 

I agree Sam! “Don’t judge a book by its cover” ਮਤਿਬ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਕਤਾਬ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਬਾਹਰਿੇ ਪੰਨੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ 
ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਲਜਆਦਾਤਰ ਿੋਕ ਅਲ ਹਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਵਾਿ ਯਾਦ ਹੈ  ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਲਹਿਾਂ ਵੀ 
ਪੁਿੱ ਲਿਆ ਸੀ ਲਕਹਹੀ ਚੀਜ ਨਾਿ ਿੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਹਿਾ ਪਰਭਾਵ ਪਏਗਾ?  ਵਾਬ ਹ:ੈ  
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b) ਤੁਸੀਂ ਲਕੰਨੀ  ਿਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਕਹਾ  ਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਜਆਦਾ  ਿਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਨਾਿ  ਦੂ ੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਕ 
ਤੁਸੀਂ ਿਾਪਰਵਾਹ ਹ,ੋ ਪਰ ਹੌਿੀ ਹਿੱ ਸਣ ਨਾਿ ਤਸੁੀਂ ਲਜਆਦਾ ਸਿੱ ਚ ੇਿਿੱ ਗਦੇ ਹੋ। 

Kee 

Don’t judge a book by its cover is for people who don’t trust their instincts! I’m always right when I 

first meet someone.  

Sam 

Maybe not, Kee. The study says that first impressions are NOT a good way of judging someone’s 

character.    

Inderjeet 

Exactly! “Character” ਮਤਿਬ ਚਲਰਿੱਤਰ, ਲਕਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ। 

Sam 

You really need to get to know someone before you can learn about their character, know who 

they really are.   

Kee 

Yeah, but the few times I told myself to keep an open mind, my instincts ended up being right.  

Inderjeet 

“Keep an open mind”ਮਤਿਬ ਖੁਿੱ ਲ਼੍ਿੇ  ਲਵਚਾਰ ਰਿੱ ਖਣਾ। It’s always important to keep an open mind, I think.   

Sam 

Give me one example of when you’ve kept an open mind, Kee!  

 Kee 

I tried to keep an open mind when I first met you because I knew we would be working together… 

Sam 

…And? 

Inderjeet 

Oh oh, this could be interesting. 

 

Kee 

And my instincts were correct!  You smile too much. 

Sam 

What do you mean I smile too much? I’m friendly! 

Kee  

Yes, very friendly. 
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Sam 

Oh, you’re so frustrating.  

Inderjeet 

Kee ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤ ੇਪਲਹਿੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਹ!ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਵਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ “snap judgments” 

ਬਣਾਉਂਦ ੇਹੋ  ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ “to keep an open mind”  ਦੋਂ ਨਵੇਂ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਮਿਦ ੇਹ?ੋ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਲਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਲਵਦਾ ਕਹੀਏ, ਚਿੋ ਉਨਿ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰਦ ੇਹਾਂ ਲ ੰਨਿ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਿੱ   ਗਿੱਿ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਮਿਣ ਨਾਿ ਸਬੰਲਧਤ ਹਨ। “An instant or snap judgement”,  ਲਕਸੇ ਨੰੂ ਲਮਿਣ ਤੇ  ੋ ਧਾਰਨਾ 
ਬਣਾਉਂਦ ੇਹੋ “don’t judge a book by its cover”, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਲਤਆ  ਾਂਦਾ ਹੈ  ਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਕਸ ੇਨੰੂ ਕਲਹਣਾ ਹਵੋੇ ਲਕ 
ਲਕਸੇ ਬਾਰੇ  ਿਦੀ ਨਾਿ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।  “character”,  

ਲਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ  ੋਂ ਲਕਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। “to keep an open mind”,ਲਦਮਾਗ ਖੁਿੱ ਿਿਾ ਰਿੱ ਖਣਾ।  

Thanks for joining us and see you next week for more English Today. 

 

 

 

 

 

 

 

 


