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ਰਾਜਵੀਰ  
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਵ ਵਸ਼ਆ ਂਉੱਤ ੇ ਵ ਚਾਰ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਟੌਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ... 
 
Tom 

Hi everybody, welcome to today’s episode!  

 

Sian 

Hi, I’m Sian! Before we begin, I have a question… Would you two like to go for dinner this evening? 

 

Tom 
Oh, that sounds nice! 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
I’m not sure. Maybe… 

Sian 

We can have a Korean or an Indian. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
I want Indian! ਸਾਨ ੂੰ  ਸਾਵਰਆ ਂਨ ੂੰ  ਹੀ ਘਰ ਬਠੇੈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਵਕੂੰਗ ਕਰਨਾ ਸੁਵ ਧਾਜਨਕ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹ ੈਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਰੋ 
ਪਵਹਲ   ੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਬਵੁਕੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਹ ੈਅਿੱਜ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ  the 

National Restaurant Association, ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵ ਿੱਚ ਵਕੂੰ ਨੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਵਕੂੰਗ ਦੀ 
ਸੁਵ ਧਾ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਂਦ ੇਹਨ? 
a) 27% 

b) 37% ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ 

c) 47% 

ਇਸ ਦਾ ਜਆੁਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਵ ਿੱਚ ਵਦਆਂਗੇ।  
Sian 

The internet is great! I’ve already used it to reserve tables at both restaurants! 

 

Tom 

You can’t reserve tables at both restaurants! We’ll be no-shows! 
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ਰਾਜਵੀਰ  
I’m not sure how I feel about this…ਅਿੱਜ ਦਾ ਵਨਊਜ਼ ਕਵਲਿੱ ਪ BBC Radio 4 ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ You and Yours ਵ ਿੱਚੋਂ ਹ।ੈ ਇਸ 
ਵ ਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦਿੱਸ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੇ ਲੋਕ show up ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਮਤਲਬ ਬੁਵਕੂੰਗ ਕਰ ਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ ੇ 
ਉਹ ਵਬਜ਼ਨਸ ਨ ੂੰ  ਵਕਸ ਤਹਰਾਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦ ੇਦਿੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਕਵਹ ਕੇ ਆਉਣ ਨ ੂੰ  show up ਕਰਨਾ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨ ੂੰ  no-show ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

Presenter 

Damian Wawrzyniak runs the House of Feasts restaurant in the village of Eye Green near Peterborough. 

There’s little to no passing trade, so bookings are crucial. No-shows can be devastating. 

 

Damian 

I remember we had one weekend where probably, in total, over thirty-odd people didn’t show up. We 

tried to call, email, there was no answer, no response. We lost nearly two and a half, three thousand 

pounds on one weekend. And out of this I need to pay the electricity I need to pay the bills, I need to pay 

the staff, rent, business rates, blah blah blah, the list is endless!  

Tom 

You see, Sian?! He lost three thousand pounds! No wonder restaurants are strapped for cash! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

To be strapped for cash ਮਤਲਬ ਪੈਵਸਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹ ੋਜਾਣਾ।  

Sian 

They can't be cash-strapped! They’re already expensive! 

 

Tom 

If we don’t show up at the restaurant then the prices are going to increase! Restaurants need to 

compensate themselves for their lost earnings!  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Compensate ਮਤਲਬ ਜ ੋ ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਇੋਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਮਆੁ ਜ਼ਾ ਦੇਣਾ. I don’t want to have 

to compensate restaurants because other people are no-shows! 

 

Sian 

Well, I don’t feel too bad, to be honest. I see what you mean about there being scope for abuse in the 

booking system – people often don’t show up for their tables. But there’s scope for abuse in the 

restaurant industry, too! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Why do you think there’s scope for abuse, ਭਾ  ਬਦਸਲ ਕੀ ਜਾਂ ਦਰੁਵ  ਹਾਰ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਰਵਹੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
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Sian 

Well, some restaurants don’t pay their staff well. Some overcharge tourists... They’re certainly not 

perfect! The man in the news shouldn’t complain – it’s the pot calling the kettle black! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
That’s appropriate for our restaurant episode! ‘The pot calling the kettle black’ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੀੜਹੀ ਹੇਠ 

ਸੋਟਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਦਸੁਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦਣੇਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸ ਕਿੱਢਣਾ ਭਾ ੇਂ ਸਾਡੇ ਵ ਿੱਚ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ।ੇ ਸਾਡ ੇਦਸ਼ੇ 

ਦੀਆ ਂਰਾਜਨੀਵਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਂਲਈ  ੀ ਇਹ ਮਹੁਾ ਰਾ ‘The pot calling the kettle black’ ਵਬਲਕੁਲ ਢੁਿੱ ਕ ਾਂ ਹ।ੈ 

Sian 

Exactly! And now some restaurants have started to name-and-shame their no-shows on social media! 

That’s not very friendly, either! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
Name-and-shame ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਸਦ ੇਹੋਏ ਉਸ  ਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਾੜੇ ਵ  ਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ। 
ਚਲੋ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿੱਜ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਆੁਬ ਦਿੱਸਦ ੇਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵ ਿੱਚ 37% ਰਸੈਟਰੋੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਵਕੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਕਾਰਦ ੇਹਨ।  

Tom 

Listen, It sounds to me like there’s a lack of trust between restaurants and their customers. In my opinion, 

most restaurants are perfectly honest and professional! And, speaking of which, are you going to come to 

dinner with us this evening? 

ਰਾਜਵੀਰ 

I’m not sure…I’ll tell you later. Or maybe I’ll just be a no-show. 

 

Sian 

Hey! You can’t do that! How rude! 

Tom 

You see Sian? That really is the pot calling the kettle black!  

ਰਾਜਵੀਰ 
That’s right! No-shows are really annoying! ਕੀ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬੁਵਕੂੰਗ ਕਰ ਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ no show 
ਪਰ ਾਵਨਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਰਸੈਟਰੋੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਦਲੇ compensate  ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਮੁਆ ਜ਼ ੇਤ ੇਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ੋਗੇ? ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿੱਜ ਵਸਿੱ ਖੇ ਨ ੇਂ ਸਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਹੁਰਾਉਂਦ ੇਹਾਂ: strapped for cash ਪੈਵਸਆ ਂਦੀ ਕਮੀ 
ਹੋਣਾ, no show ਯਾਨੀ ਕਵਹ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, scope for abuse, ਦਰੁਵ  ਹਾਰ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ, the pot calling the kettle 

black, ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦਖੇ ਕੇ ਦਸੁਵਰਆ ਂਵ ਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕਿੱਢਣਾ, name-and-shame, ਵਕਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਸ ਕੇ ਸਮਾਵਜਕ 
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ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿੱਜ ਦੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thanks for joining us and 

see you next time for more English Together. Bye! 

 


