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ਨ ਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ੁੱ ਛਣਾ:  
ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋ? 
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗਨਲਸ਼ ਕ ਵਰਸੇਸ਼ ) ਨਵੁੱ ਚ ਤ ਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 
ਨਜਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱ ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸਾ ਦੇ ਉਹ ਾਂ ਅਨਹਮ   ਕਨਤਆਂ ਦੀ ਨਜਹ ਾਂ ਨਿ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇ 
ਨਸਨਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗ ਜਾਰਾ  ਹੀਂ। । ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨਵੁੱ ਚ ਤ ਸੀਂ ਨਸੁੱ ਿੋਗੇ, ਨਕਸੇ   ੰ  ਇੰਗਨਲਸ਼ 
ਨਵੁੱ ਚ ਨਕਵੇਂ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੈ? 

  
ਇਕ ਦ ਸਰੇ   ੰ  ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛ ਰਹੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ   ੰ  ਸ ਣੋ। 
 

Sue  

Are you married? 

 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 

 

Sue 

Yes, I am. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਿਾ ਲੁੱ ਨਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨ਼ਿਕਰ  ਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁੱ ਲਿਾਤ   ੰ  ਛੋਟੇ ਨਹੁੱ ਨਸਆਂ ਨਵੁੱ ਚ ਵੰਡ ਨਦਆਂਗੇ ਤਾਂ ਨਕ ਤ ਸੀਂ 
ਅਨਭਆਸ ਕਰ ਸਕੋ।  
ਪਨਹਲਾਂ ਸ ਅ  ੇ ਮਾਰਕ   ੰ  ਪ ੁੱ ਨਛਆ, ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋ? ‘are you married?’ ਇਹ ਇੁੱ ਕ ਹਾਂ ਜਾਂ  ਾਂਹ ਵਾਲਾ 
ਪਰਸ਼  ਹੈ। ਮਤਲਿ ਇਸ ਪਰਸ਼  ਦਾ ਜ ਆਿ ਹਾਂ ਜਾਂ  ਾਂਹ ਨਵੁੱ ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਨਪੁੱ ਛੇ ਿੋਲੋ। 
 

Are you married? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਤਾਂ ਮਾਰਕ  ੇ ਨਕਹਾ, ‘ ਹੀਂ, ਮੈਂ  ਹੀਂ ਹਾਂ’।‘No, I’m not.’ ਮਤਲਿ ਉਹ ਨਵਆਨਹਆ  ਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ੇ  ਾਲ ਹੀ 
ਨਕਹਾ, ‘ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਗਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ’, ‘but I’m engaged’। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅ  ਸਾਰ ਕਨਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 
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ਕ ਆਰਾ ਹਾਂ ‘I’m single’ ਮੇਰਾ ਇੁੱ ਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ‘I have a partner’ ਜਾਂ ਨ਼ਿਰ ਮੈਂ ਤਲਾਕਸ਼ ਦਾ ਹਾਂ। ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਨਪੁੱ ਛੇ 
ਿੋਲੋ। 
 

No I’m not, but I’m engaged 

 

I’m single  

 

I have a partner  

 

I’m divorced  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਮਾਰਕ  ੇ ਗੁੱ ਲ ਅੁੱਗੇ ਤ ਰਨਦਆਂ ਪ ੁੱ ਨਛਆ, ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਕੀ? ‘How about you?’ ਅਸੀਂ ਦ ਸਰੇ   ੰ  ਉਸ ਵੁੱ ਲੋਂ 
ਪ ੁੱ ਛੇ ਸਵਾਲ   ੰ  ਮ ੜ੍ ਉਸੇ   ੰ  ਪ ੁੱ ਛਣ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸ਼  ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹ ਣ ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਦਹ ਰਾਓ। 
 

How about you? 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸ ਅ  ੇ ਮਾਰਕ ਦੇ ਪਰਸ਼  ਦਾ ਜ ਆਿ ਹਾਂ ਜਾਂ  ਾਂਹ ਨਵੁੱ ਚ ਨਦੁੱ ਤਾ। ਉਸ ੇ ਨਕਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ‘Yes, I am’. ਮਤਲਿ 
ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੈ।  ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਨਪੁੱ ਛੇ ਿੋਲੋ।  
 

‘Yes, I am.’ 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਸ਼ਾਿਾਸ਼ ਹ ਣ ਜੋ ਤ ਸੀਂ ਨਕਹਾ ਉਸ  ੰ  ਚੈਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੁੱ ਗ ਅਲੁੱ ਗ ਲੋਕਾਂ   ੰ  ਸ ਣੋ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ਦ ਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛ ਰਹੇ ਹ । 
 

Are you married? 

Yes, I am. How about you? 

No, I’m not. I’m single. 

 

Are you married? 

No, I’m not. I’m divorced. How about you? 

Yes, I am. 

 

Are you married? 

Yes, I am. How about you? 

No, I’m not. I have a partner. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਦ ਿਾਰਾ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ   ੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ ਦਹ ਰਾਓ। 
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Are you married? 

No, I’m not, but I’m engaged. 

How about you? 

Yes, I am. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਅੁੱ ਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਤ ਸੀਂ ਨਕੰ ੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਰੁੱ ਨਿਆ। ਆਪਣੀ ਿੋਲੀ ਨਵੁੱ ਚ ਵਾਕਾਂ   ੰ  ਸ ਣੋ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਉਹ ਾਂ   ੰ  ਿੋਲੋ।  
ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੋ। 
Are you married? 

 ਹੀਂ, ਮੈਂ  ਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਗਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 
No, I’m not, but I’m engaged. 

ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਕੀ? 
How about you? 

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। 
Yes, I am. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਵਧੀਆ। ਹ ਣ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ   ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਨਕਵੇਂ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵਆਹ ਤਾ ਦਰਜਾ 
ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ ਆਿ ਦੇ  ਾਲ  ਾਲ ਦ ਸਰੇ ਿਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿੋ, ‘‘ਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਿਾਰੇ ਕੀ?’’ 
Are you married? 

Yes, I am. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Great! ਹ ਣ ਸਾਰੀ ਗੁੱ ਲਿਾਤ ਦ ਿਾਰਾ ਸ ਣਕੇ ਆਪਣੇ ਜ ਆਿ ਚੈਿੱਕ ਕਰੋ। 
 

Sue  

Are you married? 

Mark 

No, I’m not, but I’m engaged.  How about you? 

Sue 

Yes, I am. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਿਹ ਤ ਅੁੱ ਛਾ!  ਹ ਣ ਤ ਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਲੋਕਾਂ   ੰ  ਉਹ ਾਂ ਦਾ ਨਵਆਹ ਤਾ ਦਰਜਾ ਪ ੁੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ  ਾਂਹ ਪਰਸ਼  
ਪ ੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਨਸਨਿਆ ਉਸ  ੰ  ਦਹ ਰਾਉਣਾ ਜਰ ਰ ਯਾਦ ਰੁੱ ਿਣਾ। ਇੁੱ ਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਲੁੱ ਭੋ ਤੇ ਉਸ  ੰ  
ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਵੁੱ ਚ ਪ ੁੱ ਛੋ, ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ‘how about you?’ ਪ ੁੱ ਛਣਾ  ਾ ਭ ੁੱ ਲਣਾ। ਅੁੱ ਜ ਦੀ ਕੜ੍ੀ ਇਥੇ 
ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜਾ ਾ ਿੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਸੁੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ  ਾਲ ਼ਿੇਰ ਜ ੜ੍ੋ। ਿਾਏ।  


