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ਰਾਜਵੀਰ  
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਵ ਵਸ਼ਆਂ ਉੱਤੇ 
ਵ ਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵ਼ਿਲ ਅਤੇ 
ਟੌਮ ਹਨ। 
 

Phil 

Hi, I’m Phil 

 

Tom 

And I’m Tom, hello everyone! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਵ ਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ  ੀ 

ਕੂੰ ਮ ਧੂੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿੱ ਜ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ। British trade 

unions ਅਨੁਸਾਰ ਇੂੰ ਗਲੈਂਡ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਹ਼ਿਤੇ ਔਸਤਨ ਵਕੂੰ ਨੇ ਘੂੰ ਟੇ  ਿੱ ਧ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਉਹ  ੀ ਵਬਨਾਂ  ਾਧ  ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ।   

a) 3.5 ਘੂੰਟ ੇ

b) 8.5 ਘੂੰਟੇ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ 

c) 12.5 ਘੂੰਟ ੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਆਲ ਹੈ? 

Phil 

Wow… did you know I used to be a teacher? I think it's high, I'm going to go for 12.5 hours. 



 

 
English Together © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 2 of 4 

 

 

Tom 

I also used to be a teacher as well, Phil and teachers definitely work a lot. 12.5 hours seems 

like quite a lot though, especially if we're talking about every week. I'll go for 8.5 hours. 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਵ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਾਂਗੀ। ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ BBC 

World Service ’ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਆਪਕ LaShonda Carter ਦੀ ਪਰਸਾਵਰਤ ਹੋਈ ਇਹ ਗਿੱਲਬਾਤ 

ਸੁਣੋ।  

News Insert 

Miss Carter, when  you went to the job fair, you didn't just pop by and take the baby for an 

hour or two, what happened?  

Initially Larisha has just reached out and was like you know if you could just paypal me some 

money then I'll be good and you know, me and the baby, you know we'll just get on the bus 

and I was like, no y'all and I are not getting on public transportation, I told her I will come 

and get her and then gave her a ride to the job fair and I just sat in the car with the baby. 

This is what real educators do and we never get recognition, people don't know what we 

do for students, you know sometimes out of our own pockets, sometimes you know we 

don't have it and we make sacrifices because we love all of our students and we want them 

all to be successful. We don't get paid a lot for what we do and we don't do it for the pay, 

we do it out of the kindness of our hearts.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

Tom 

Wow, that's a pretty inspiring story – some people really do find their vocation. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Having a vocation ਮਤਲਬ ਅਵਜਹਾ ਕੂੰ ਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਵਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਤਸਿੱਲੀ ਦੇ ੇ। 
Tom 
Yeah, I think teaching is one of those jobs where people see it as more of a vocation than as 

a job. 

 

Phil 

I think you're right, teachers often put themselves out for their students, but I've got a few 

questions about that. 
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ਰਾਜਵੀਰ 

'Put yourself out' ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਵ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਤਆਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ।You don't 

think Miss Carter should have put herself out for her student? 

 

Phil 

Don't get me wrong, that's an amazing story and she sounds like an amazing teacher – it's 

definitely a really heart-warming story. But I'm a little bit worried about the expectations 

that we put on people like teachers, nurses or doctors. At the end of the day, these are jobs 

and people need work-life balance. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
'Work-life balance' ਮਤਲਬ ਕੂੰਮ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ। Do you think these 

expectations can affect people's work-life balance? 

 

Phil   

Yes, I do – I wonder if it's putting too much pressure on people? 

 

Tom 

You might have a point, but if you work in a caring profession, it's natural to feel empathy 

for the people you work with – I can totally see why people put themselves out for others.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

'Empathy' ਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦੀ।  Do you think people need to be empathetic to work in those 

jobs? 

 

Tom 

Yes, and I think we should just be happy that people like Miss Carter are out there – there's 

so much bad news around, let's just celebrate stories like this one. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਠੀਕ ਹੈ ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ  ਿੱ ਲ  ਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੂੰਗਲੈਂਡ ਵ ਿੱ ਚ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਹ਼ਿਤੇ ਔਸਤਨ ਵਕੂੰ ਨੇ ਘੂੰ ਟੇ 

 ਿੱ ਧ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ  ੀ ਵਬਨਾਂ  ਾਧ  ਪੈਵਸਆਂ ਦੇ।  ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ 12.5 ਘੂੰ ਟੇ।  

Phil 

So maybe we should celebrate this story – but still be concerned about work-life balance. 
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Tom 

You can't just enjoy good news can you, Phil? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਿੱ ਜ ਵਸਿੱ ਿੇ ਨ ੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। vocation ਕੁਝ ਅਵਜਹਾ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਵਦਲੋਂ ਕਰਨ 

ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਜਸ ਕੂੰ ਮ ਨ ੂੰ  ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਿੱਲੀ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰੋਂ, put yourself out  ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਲਈ 
ਕੋਈ ਵਤਆਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, work-life balance ਭਾ  ਕੂੰ ਮ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਵ ਿੱ ਚ ਸੂੰਤੁਲਨ 

ਬਣਾਉਣਾ, empathy ਮਤਲਬ ਹਮਦਰਦੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ। Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye. 


