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ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ? 
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ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਕਲਸ਼ ਿਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਿਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਿੈ, ਕਿਸ ਕਵਿੱ ਚ ਉਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸਖਾਈ ਿਾਂਦੀ 
ਿੈ ਿੋ ਕਿ ਅਕਿਮ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਿਾਂ ਇੰਦਰਿੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਿੱ ਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ? 

ਦੋ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛ ਰਿੇ ਿਨ ਉਿ ਕਿਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿਨ।  
Lauren  

Hi David, Where are you from? 

 

David 

I’m from London. How about you? 

 

Lauren 

I’m from Manchester.  

 

ਿੇ ਔਖਾ ਲਿੱ ਕਗਆ ਤਾਂ ਕਚੰਤਾ ਨਾ ਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਨੰੂ ਕਿਿੱ ਕਸਆਂ ’ਚ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਭਆਸ ਿਰ ਸਿੋ। 
ਪਕਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਿਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ’, ‘where are you from?’ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੋਿਰਾਓ। 
Where are you from? 

 

ਦੂਿੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਕਿਿਾ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਿਾਂ ‘I’m from London.’ ਤੁਸੀਂ ਿਕਿ ਸਿਦੇ ਿੋ ‘I’m from…’ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ 
ਦਿੱ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼, ਖੇਤਰ, ਸ਼ਕਿਰ ਅਤੇ ਿਸਬੇ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦੇ ਿਾਂ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੋਿਰਾਓ। 
I’m from London.  

I’m from England 

I’m from Australia 

 

ਤੁਸੀਂ ਿਕਿ ਸਿਦੇ ਿੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘city’ ਯਾਕਨ ਕਿ ਸ਼ਕਿਰ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ, ਿਾਂ ‘countryside’ ਯਾਕਨ ਕਿ ਕਪੰਡ ਦੇ 
ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਿ ਸਿਦੇ ਿੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘coast’ ਿਾਂ ਸਮੰੁਦਰ ਿੰਢੇ ਵਸਦੇ ਿੋ, ਿਾਂ ‘mountains’ ਯਾਕਨ ਪਿਾੜਾਂ ’ਤੇ 
ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ।  
I’m from the city  

I’m from the countryside 

I’m from the coast 

I’m from the mountains 
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ਕਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਕਿਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੰੂ ਉਿੀ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਉਿੀ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿੋ ਿੋ ਉਸ ਨੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਿੈ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਿ ਸਿਦੇ ਿੋ ‘ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ?’ ‘how about you?’ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਿੀ ਸਵਾਲ 
ਇਿ ਿਕਿ ਿੇ ਵੀ ਪੁਿੱ ਛ ਸਿਦੇ ਿੋ  ‘and you?’ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਿ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾਓ। 
How about you? 

and you? 

 

ਪਕਿਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਰਕਿਣ ਵਾਲਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਿਾ ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਟਰ ਦਾ ਰਕਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ ‘I’m from 

Manchester.’ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਿ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾਓ। 
I’m from Manchester. 

 

ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ- ਿੁਣ ਚੈੈੱਿ ਿਰੋ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਕਿਿਾ-ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਿੋ ਇਿੱ ਿ ਦੂਿੇ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛ ਰਿੇ ਿਨ ਉਿ ਕਿਿੱਥੋਂ 
ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿਨ। 
Hi Mark, Where are you from? 

I’m from Liverpool. How about you? 

I’m from Birmingham.  

 

Hi Claire, where are you from? 

I’m from London. And you? 

I’m from Brighton.  

 

ਚਲੋ, ਕਿਰ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੇ ਿਾਂ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੋਿਰਾਓ। 
Hi David, Where are you from? 

I’m from London. 

How about you? 

I’m from Manchester. 

 

ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ! ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਕਿੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਯਾਦ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਇੰਨਹ ਾਂ ਵਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ 
ਕਵਿੱ ਚ ਇੰਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ ਿਿੋਗੇ। 
 

Hi David, Where are you from? 

ਿਾਏ ਡੇਕਵਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ? 

 

I’m from London.  

ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਰਕਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ 
 

How about you? 

ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਿੋ? 
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I’m from Manchester.  

ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦਾ ਰਕਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਂ। 
 

ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ- ਿੁਣ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇਂ ਿਕਿਣਾ ਿੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ। ਪਕਿਲੇ 
ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਿਵਾਬ ਦੇ ਿੇ ਅਕਭਆਸ ਿਰੋ।  
Hi, where are you from? 

… 

I’m from Manchester. 

 

ਆਪਣਾ ਿਵਾਬ ਿਾਣਨ ਲਈ ਿੁਣ ਪੂਰੀ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। 
Lauren  

Hi David, Where are you from? 

 

David 

I’m from London. How about you? 

 

Lauren 

I’m from Manchester.  

 

ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ, ਿੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਿਕਿ ਸਿਦੇ ਿੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ ਅਤੇ ਦੂਕਿਆਂ ਨੰੂ ਪੁਿੱ ਛ 
ਵੀ ਸਿਦੇ ਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਕਸਿੱ ਕਖਆ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਿਰਨਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ। ਇਿੱ ਿ ਦੋਸਤ ਲਿੱ ਭੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ 
’ਚ ਪੁਿੱ ਛੋ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੋਂ ਦੇ ਰਕਿਣ ਵਾਲੇ ਿੋ। ਿੋਰ Everyday English ਕਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਿਰ ਕਮਲਦੇ ਿਾਂ..Bye! 

 

 

 


