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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਇੂੰਗਮਲਸ ਕਨਵਰਸੇਸਨ) ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਿਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸਾ 
ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਹਿ ਨੁਕਮਤਆਂ ਦੀ ਮਿਿਨਾਂ ਮਿਨਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਮਸਮਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਿੈਂ ਰਾਿਵੀਰ ਅਤੇ ਅਿੱ ਿ ਦੀ ਕੜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਪਮਹਲਾਂ 
ਮਸਿੱ ਿੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਸਿੱ ਮਿਆ ਮਕਸੇ ਦਾ ਨਾਿ ਮਕਸ ਤਰਾਂ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਵੇਂ ਦਿੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਥੋਂ ਦੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰਾਂ ਿਾਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸਿਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲਿਾਤ ਸੁਣੋ। 

Sarah 
Hello, I'm Sarah. What's your name? 

Matthew 
Hi. My name's Matthew. Nice to meet you. 

Sarah 
Where are you from? 

Matthew 
I’m from Leeds. How about you? 

Sarah 

I’m from Cardiff. What do you do? 

Matthew 
I’m an engineer. 

Sarah 
What’s your phone number? 

Matthew 
It’s 0113 496 0578. 

Sarah 
Thanks! 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਤੁਸੀਂ ਮਕੂੰ ਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰਿੱ ਮਿਆ ਚਲੋ ਇਿੱ ਕ ਕੁਇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਿੁਆਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਮਹਣਾ ਹੈ। 
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਮਹਲਾ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਦਾ ਨਾਿ ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਮਵਿੱ ਚ ਮਕਸ ਤਰਾਂ ਪੁਿੱ ਛੋਗੇ? 

Sarah 
Hello, what’s your name? 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹੁਣ ਕਹੋ ‘my name’s...’ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਭਰੋ। 
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Matthew 

My name’s Matthew. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਤੁਸੀਂ ‘I’m..’ ਕਮਹਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਿ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Matthew 
I’m Matthew. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹੁਣ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਿਲਕੇ ਖੁਸੀ ਹੋਈ। 

Matthew 
Nice to meet you. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਫੇਰ ਪੁਿੱ ਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਥੋ ਦੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? 

 
Sarah 
Where are you from? 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਕਹੋ ‘ I’m from…’ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥੋਂ ਦੇ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਸ ਿਗਿਾ ਦਾ ਨਾਿ ਭਰੋ। 

Matthew 
I’m from Leeds. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਦੇਸ ਿਾਰੇ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ‘ I’m from…’ ਵਾਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Matthew 
I’m from England. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਹੁਣ ਪੁਿੱ ਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਕੀ? 

Matthew 
How about you? 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਿੱ ਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

Sarah 

What do you do? 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ 'what do you do?' ਮਕਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਿਾਂ ਕੂੰ ਿ ਿਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। 
ਹੁਣ ਕਹੋ, ਿੈਂ ਇਿੱ ਕ ਇੂੰਿੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। 

Matthew 
I’m an engineer. 
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ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਚਲੋ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰ ਕੀ ਹੈ ? 

Matthew 
What’s your phone number? 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਦਿੱਸੋ 0113 496 057. 

Matthew 
0113 496 0578. 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਅਖੀਰ ਮਵਿੱ ਚ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਹੋ। 

Sarah 
Thanks! 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਿੇ ਔਿਾ ਲਿੱ ਮਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਫਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਿਾਰਾ ਅਮਭਆਸ ਕਰਨ ਮਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। 
ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮਪਿੱ ਛੇ ਿੋਲੋ। 

Hello, I'm Sarah. What's your name? 

Hi. My name's Matthew. Nice to meet you. 

Where are you from? 

I’m from Leeds. How about you? 

I’m from Cardiff. What do you do? 

I’m an engineer. 

What’s your phone number? 

It’s 0113 496 0578. 

Thanks! 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਸਾਿਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਹੈ। ਵਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਿੁਆਿ ਦੇ ਕੇ ਅਮਭਆਸ ਕਰੋ। 

Sarah 

Hello, I'm Sarah. What's your name? 

What do you do? 
Where are you from? 
What’s your phone number? 
Thanks! 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

Great, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗਿੱ ਲਿਾਤ ਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੁਆਿ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ। 

Sarah 
Hello, I'm Sarah. What's your name? 
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Matthew 

Hi. My name's Matthew. Nice to meet you. 

Sarah 
Where are you from? 

Matthew 
I’m from Leeds. How about you? 

Sarah 
I’m from Cardiff. What do you do? 

Matthew 
I’m an engineer. 

Sarah 
What’s your phone number? 

Matthew 
It’s 0113 496 0578. 

Sarah 
Thanks! 

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ 

ਿਹੁਤ ਅਿੱ ਛਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਮਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਮਿਲਣ ਲਿੱ ਮਗਆਂ ਇੂੰਗਮਲਸ ਮਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਿ, ਰਮਹਣ ਦੀ ਿਗਿਾ, ਕੀ ਕੂੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰ 
ਮਕਵੇਂ ਦਿੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਦਾ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਮਕਵੇਂ ਹੈ। ਅਿੱ ਿ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਿੋਲਚਾਲ ਦੀ ਇੂੰਗਮਲਸ ਭਾਸਾ ਮਸਿੱ ਿਣ ਲਈ। ਿਾਏ। 

 


