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Essential English Conversation
ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ: ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼
This is not a word-for-word transcript
ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਗੜਲਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ੜਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ੜਿਸ ੜਵੱ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੜਹਮ ਨੁਕੜਤਆਂ ਦੀ ੜਿਹਨਾਂ ੜਬਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ੜਸੜਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਿਵੀਰ ਤੇ ਅੱ ਿ ਤੁਸੀਂ ੜਸੱ ਿੋਂਗੇ ਕੁਝ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਰਨ ਲੱੜਗਆਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ੜਵੱ ਚ ਸਾਈਜ਼ ਿਾਂ ਰੰ ਗ ਆੜਦ ਬਾਰੇ ੜਕਵੇਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ?
ਦੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੁਣੋ ਿੋ ਇੱ ਕ ਤੇ ਆਪਸ ੜਵੱ ਚ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Shop assistant
Can I help you?
Dan
Yes, do you have these shoes in size 9?
Shop assistant
No, but we have them in size 8 and 10.
ਰਾਜਵੀਰ
ਿੇ ਔਿਾ ਲੱੜਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ੜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੰ ਅੜਭਆਸ ੜਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ,ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਨੰ ਛੋਟੇ ੜਹੱ ੜਸਆਂ ੜਵੱ ਚ ਵੰ ਡ ੜਦਆਂਗੇ।
ਪੜਹਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਡੈਨ ਨੰ , ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?’ ‘Can I help you? ’ ਸੁਣ ਕੇ ੜਪੱ ਛੇ
ਬੋਲੋ।
Can I help you?
ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਡੈਨ ਨੇ ੜਕਹਾ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਿੁੱ ਤੇ 9 ਸਾਈਜ਼ ੜਵੱ ਚ ਹਨ?’ ‘Yes, do you have these shoes in
size 9?’ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ਨ ‘Do you have these in…?’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ੜਕਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਹੋਰ ਰੰ ਗ ਿਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ੜਕਸੇ ਇੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਸ਼ਬਦ ‘this’ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ੜਜ਼ਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲੱੜਗਆਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ‘these’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
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ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਿੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੋਵੇ ੜਕ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ੜਵੱ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੇ ਰੰ ਗ ੜਵੱ ਚ ਿਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Do you have these shoes in black?
Do you have these in size 8?
ਰਾਿਵੀਰ
ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੰ ਦੁਹਰਾਓ।
Yes, do you have these shoes in size 9?
ਰਾਜਵੀਰ
ਅਖ਼ੀਰ ੜਵੱ ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ੜਕਹਾ, ‘ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 8 ਅਤੇ 10 ਹੈ।’
No, but we have them in size 8 and 10.
ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ੜਕਹਾ ਉਸਨੰ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸੁਣ ਕੇ ਿੋ ਇੱ ਕ ਦੁਕਾਨ ੜਵੱ ਚ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।
Can I help you?
Yes, do you have these trousers in black?
No, but we have them in brown.
Can I help you?
Yes, do you have these sunglasses in white?
No, but we have them in silver
ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਼ਿੇਰ ਕੋੜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।
Can I help you?
Yes, do you have these shoes in size 9?
No, but we have them in size 8 and 10.
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ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ੜਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੰ ਯਾਦ ਰੱ ੜਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ੜਵੱ ਚ
ਵਾਕਾਂ ਨੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ੜਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਬੋਲੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?
Can I help you?
ਿੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਿੁੱ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ 9 ੜਵੱ ਚ ਹਨ?
Yes, do you have these shoes in size 9?
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਅਤੇ 10 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਨ।
No, but we have them in size 8 and 10.
ਰਾਜਵੀਰ
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ੜਵੱ ਚ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੜਦਆਂ ੜਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ੜਵੱ ਚ ੜਕਵੇਂ ਪੁੱ ਛਣਾ ਹੈ। ੜਕਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੱ ਤ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਿੁਰਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਕੋੜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
Can I help you?
No, but we have them in size 8.
ਰਾਜਵੀਰ
Great, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੁਆਬਾਂ ਨੰ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ ।
Shop assistant
Can I help you?
Dan
Yes, do you have these shoes in size 9?
Shop assistant
No, but we have them in size 8 and 10.
ਰਾਜਵੀਰ
ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੜਦਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ੜਵੱ ਚ
ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੋ ਵੀ ੜਸੱ ੜਿਆ ਉਸਦਾ ਅੜਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰ ਯਾਦ ਰੱ ਿਣਾ। ਇੱ ਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਸਨੰ
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ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ੜਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੋ ‘Do you have this/these in….?’ ਚਲੋ ਅੱ ਿ ਦੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ੜਸੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਼ਿੇਰ ਿੁਿੋ। ਬਾਏ।

Essential English Conversation
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 4 of 4

