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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹੈਲੋ English Together ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਵਿਹਾ ਸੋਅ ਵਿਿੱ ਥੇ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਮੌਿੂਦਾ ਵਵਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ 
ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੂੰਗਵਲਸ ਭਾਸਾ ਦਿੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਿਵੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੈਮ ਅਤੇ ਕੀਅ ਦੇ ਨਾਲ। 

Sam 
Hi, I’m Sam. 

Kee 
And I’m Kee. Welcome! 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਖੁਸੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੂੰ  ਤਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱ ਲ ਵਵਸੇਸ ਵਿਆਨ ਵਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਨੂੂੰ  ਕੀ ਲਿੱ ਗਦਾ ਵਕਸੇ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਕਵਹ 
ਸਕਦਾ ਵਕ ਉਹ ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਵਿੱ ਿ ਖੁਸ ਰਵਹੂੰ ਦਾ? ਔਰਤਾਂ ਿਾਂ ਮਰਦ? 

ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। 

News insert 
Are you happy in your job? That's the question? Do you enjoy going to work? Well, it may surprise 
you to learn, that most of us do, most of the time. Radio 5 live commissioned a survey from 

COMRes and that's what they found. According to the survey, nearly 80% of people say that they 
are proud of their work, and 68% say they enjoy working most days. 

Sam 
Did you hear that? Most people are happy to go to work, it’s surprising – but that’s good news, 
isn’t it? 

Kee 
It’s definitely a surprise! Who are these people? I work to make money, but enjoy it, really? 

Sam 
You not enjoying something is no surprise, but I’m not sure this report is so surprising, either – we 
spend so much time at work, we should make sure that we have job satisfaction. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

"Job satisfaction", ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕੂੰ ਨੀ ਕੁ ਤਸਿੱਲੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
Sam 
Yes, that’s right - job satisfaction is how happy you are in your job. 
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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਇਹ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸਬਦ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ।I’ve got job satisfaction ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ  ਵਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? 

Sam 
Yes, this is great – it’s so rewarding being able to make radio programmes. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਹਮਤ ਹਾਂ ਿੇ ਕੁਝ “rewarding” ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਉਸਨੂੂੰ  ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਚੂੰਗਾ ਅਵਹਸਾਸ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਚਾਹੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ 
ਹੋਵੇ। I always feel great after recording these programmes. 

Kee 
I am happy that you two both feel that your jobs are rewarding…. 

Sam 
Thanks…. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

But? 

Kee 
…but, I don’t really feel the same way. I just never feel that I’m appreciated for what I do. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

You don’t feel “appreciated” ਪਰੂੰ ਸਸਾਤਮਕ? You mean that you don’t feel that people respect your work? 

Kee 
No-one ever says thank you – they never tell us what they think about the programme, it’s almost 
like they don’t notice. 

Sam 
You’re right. It’s definitely very important to be appreciated at work. But I’m just not sure that’s 
true for us here. Didn’t you hear all those things they said at our last meeting? We got loads of 
feedback - I found that really motivating. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਚੀਂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ "motivating" ਹੈ। ਵਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਮੈਂਨੂੂੰ  ਮਵਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਮੈਂ 
ਹੋਰ ਬਵਹਤਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਹੋਣ ਦਾ। 

Kee 
Look, what motivates me is being able to finish my work and go home and forget about it. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਆਹ। ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਿੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸੁਰੂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੁਿੱ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕ ਕੌਣ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਿ ਖੁਸ ਰਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ 
ਔਰਤਾਂ ਿਾਂ ਮਰਦ? ਿਵਾਬ ਹੈ ਔਰਤਾਂ। ਇਿੱ ਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 74% ਔਰਤਾਂ ਕਵਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਕੂੰ ਮ ਉੱਤੇ ਿਾਣਾ ਚੂੰਗਾ 
ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਿਦਵਕ 63% ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਅਵਿਹਾ ਵਕਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਕ ਨਹੀਂ। 

Sam 
I’m sorry you don’t enjoy coming to work, Kee. It sounds like you’re feeling quite stressed. 
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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹਾਂ ਇਹ "stressed" ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਦੇਣਾ। 
Sam 
But there’s no need for you to feel stressed. They said so many positive things about you in the 
meeting. 

Kee 
Did they? 

Sam 
They said so many good things about you! Yes, that you can be moody at times but they also said 
you’re a team player and you’re a very hard worker. 

Kee 
Well, I suppose I do work hard. 

Sam 
Do you feel a little bit more appreciated now? 

Kee 
Uhm, a little. Look, let’s get back to work, eh? 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਸੁਣਕੇ ਖੁਸੀ ਹੋਈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ਼ਵਹਤਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਿੱ ਦਾਂ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਕੂੰ ਨੀ ਕੁ ਖੁਸੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ 
ਇਹ ਫ਼ਲਦਾਇਕ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਹੈ "job satisfaction"? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ "appreciated"? ਚਲੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੜੀ ਖਤਮ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਿੱ ਿ ਵਸਿੱ ਖੇ ਸਬਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਼ਿਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ- ‘‘job satisfaction’’ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਵਕੂੰ ਨੀ ਕੁ ਤਸਿੱਲੀ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

‘‘rewarding’’ ਿਾਣੀ ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਖੁਸੀ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ, ‘‘appreciated’’ ਮਤਲਬ ਿਦੋਂ ਦੂਿੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ  
ਮਾਣਤਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੰ ਮ ਦੀ ਇਿੱ ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ‘‘stressed’’ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮ ਨੂੂੰ  ਲੈਕੇ ਤਣਾਅ ਿਾਂ ਦਬਾਅ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿੁੜਣ ਲਈ ਸੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਵਮਲਦੇ ਹਾਂ English Together ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। 

 


