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ਰਾਜਵੀਰ  
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦ ੇਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਿੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ... 
 

Phil 

Hi, I’m Phil 

 

Sam 

And I’m Sam, hello….   

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਿੱ ਕ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦ ੇ

Office of National Statistics ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਵਕੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

  30-34 ਸਾਲ 

 35-39 ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ  

 40-44 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ 

ਵ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ? 

 

Phil 

I think it takes time for people to want to get divorced – I’ll go for c) 40-44. 

Sam 

Maybe people realise they made a mistake more quickly, so it could be a) 30-34 I don’t 

really know. 

ਰਾਜਵੀਰ 
Ok, keep listening, I’ll give you the answer later.  ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ 
ਹੋ,ਚਲੋ ਅਸੀਂ Outlook ਵਿਿੱ ਚ ਛਪੇ ਇਿੱ ਕ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਕ BBC World Service ਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ 
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ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਿੱ ਕ ਵਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ। Christine Gallagher ਆਪਣੇ ਇਿੱ ਕ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਿਲੇੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਵਟੰਗ ਟਰਾ਼ਿੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖ ਲਈ।  

Insert 

And we had an outdoor party for her with a big bonfire and we ended up burning this guys’ 

hunting trophy on the fire, which for her was kind of an exorcism of the marriage and the 

sadness that had fallen upon her life. So as a result of that, I really started thinking this is 

great, we were able to take her from a state of devastation to sort of drawing a line and 

being over it. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?  
Sam 

I like the idea – like Christine said in the clip, it sounds like a really good way to draw a line 

under everything. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘Draw a line under’ ਮਤਲਬ ਲੀਕ ਵਖਿੱਚਣਾ ਵਕਸੇ ਗਿੱ ਲ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਰਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਨ ੰ  

ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤੇ ਨਾ ਵਕਤੇ ਤਾਂ ਲੀਕ ਵਖਿੱਚਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱ ਲ ਨ ੰ  ਮੁਕਾ ਸਕੋ। ਅਸਲ ਵਿਿੱ ਚ 
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੁਵਚਿੱ ਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ।  
 

Phil 

I can sort of see that drawing a line‘s important… but isn’t this a bit of strange idea for a 

party. Isn’t there a danger that it could trigger a lot of bad feelings, bringing up all the 

memories of why someone wanted to get divorced? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘Trigger’ ਅਵਜਹਾ ਅਵਹਸਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਾਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਵਰਸ਼ਤੇ ਟੁਿੱ ਟਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।  
Phil 

Surely a party about a relationship that’s ended, probably for a bad reason, is going to 

trigger a lot of bad feelings and hurt. 
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Sam 

I’m not so sure, you know… Closure is really important after something like a divorce. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
‘Closure’ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। - do you think that’s the most important thing to recover from 

a traumatic event? 

 

Phil 

Does a party really give you closure, isn’t it a bit too much of a celebration? 

 

Sam 

I think it does give you closure, it marks the end of something and allows you to move on. 

 

ਰਾਜਿੀਰ 

‘Move on’ ਯਾਨੀ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਣਾ। ਵਜੰਦਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਅਵਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਿਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਿੱ ਲ ਭਲਾ ਕੇ 
ਅਿੱ ਗੇ ਿਿੱ ਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਿੇਸੇ ਿੀ ਵਜੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਰ਼ਿਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਭਲਾਈ ਏਸੇ 

ਵਿਿੱ ਚ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਿੀ ਬੀਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਭੁਿੱ ਲ ਕੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧੀਏ। 
 

Phil 

I always thought that time was better for moving on from something, not spending lots of 

money on a party. 

 

Sam 

It means you can focus on it – you can focus on all the things around a divorce, or any other 

life event and try and find the positives… even something like divorce can have positive 

sides, you know. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਖੈ਼ਰ, ਮੈਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋਿੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸ਼ਨ ਿਿੱ ਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਪੁਿੱ ਵਛਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 
ਵਿਿੱ ਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਔਸਤਨ ਵਕੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ...ਜੁਆਬ ਹੈ 40 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ।  
Sam 

So you were right, again. 
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Phil 

You sound surprised. 

 

Sam 

You see a bit too happy, maybe we should draw a line under this. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਐਪੀਸੋਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਚਲੋ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ ਅਿੱ ਜ ਵਸਿੱ ਖੇ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ‘draw a line 

under’ ਇਿੱ ਕ ਲਕੀਰ ਵਖਿੱਚਣਾ, ‘trigger’ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਕਸੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ,  
‘closure’ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਕਸੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਗਿੱ ਲ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ‘move on’ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਣਾ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ।  
Thanks for joining us and see you next week for more English Together.  Bye!  
 


