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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਗੜਲਸ਼ ਕਨ ਰਸੇਸ਼ਨ) ੜ ੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ। ੜਿਸ ੜ ੱਚ 
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੜਹਮ ਨੁਕੜਤਆਂ ਦੀ ੜਿਹਨਾਂ ੜਬਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇੜਸੜਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ 
ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਿ ੀਰ ਤ ੇ ਅੱਿ ਤਸੁੀਂ ੜਸੱਿੋਗੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱੜਗਆ ਂਅੰਗਰੇਜੀ ੜ ੱਚ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਆੜਦ ਬਾਰੇ ੜਕ ੇਂ 
ਪੱੁਛਣਾ ਹ?ੈ 

ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਣੁੋ ਿ ੋਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ੜ ੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

Shop assistant 

Can I help you? 

 

Phil 

Yes, is this on sale? 

 

Shop assistant 

Yes, the sale price is £23.00 

 

Phil 

Great, I’ll take it! 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਿੇ ਔਿਾ ਲੱੜਗਆ ਤਾਂ  ੀ ਕੋਈ ੜ਼ਿਕਰ  ਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੜਭਆਸ ੜ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ,ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨ ੰ  
ਛੋਟੇ ੜਹੱੜਸਆਂ ੜ ੱਚ  ੰਡ ੜਦਆਂਗੇ।  
ਪੜਹਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ੜ਼ਿਲ ਨ ੰ  ਪੱੁੜਛਆ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?’ ‘Can I help you?’ ਸੁਣ ਕ ੇੜਪੱਛ ੇ
ਬੋਲੋ।  
Can I help you? 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਤਾਂ ੜ਼ਿਲ ਨੇ ੜਕਹਾ, ‘ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਹ?ੈ’ ‘Is this on sale?’ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ੜਕਸ ੇਨ ੰ   ੱਧ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ,‘ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਹਨ?’, ‘Are these on sale?’ ਬਿਾਏ ੜਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ੋ‘Is this on sale?’ ਸੁਣੋ ਅਤ ੇਬਲੋੋ  ੀ। 
 

Yes, is this on sale? 
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ਰਾਿ ੀਰ 

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਿਆੁਬ ੜਦੱਤਾ, ਹਾਂ, ‘ਇਸਦੀ ਸਲੇ ੜ ੱਚ ਕੀਮਤ…….ਹੈ’।, ‘Yes, the sale price is ...’ ਅਤੇ 
ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ। ਸਣੁੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ। 
 

Yes, the sale price is £23.00. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ੜ਼ਿਲ ਨ ੰ  ਸਲੇ ੜ ੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱ ਲ ਉੱਤੇ ਿੈਕੇਟ ਿਰੀਦ ਕ ੇਿੁਸ਼ੀ ਹਈੋ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ੜਕਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਿਰੀਦ ੜਰਹਾ ਹਾਂ। 
‘Great, I’ll take it.’ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ੜਪੱਛੇ ਬਲੋੋ। 
 

Great, I’ll take it. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ᴉ ਹੁਣ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ੜਕਹਾ ਉਸਨ ੰ  ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਣੁ ਕ ੇਿੋ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ੜ ੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
Can I help you? 

 

Yes, are these shoes on sale? 

 

Yes, the sale price is £39.99 

 

Great, I’ll take them! 

 

 

Can I help you? 

 

Yes, is this belt on sale? 

 

Yes, the sale price is £49.99 

 

Great, I’ll take it! 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ  ਾਰ ਼ਿੇਰ ਕੋੜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਦ ੇ ਾਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।  
 

Can I help you? 

 

Yes, is this on sale? 

 

Yes, the sale price is £23.00 

 

Great, I’ll take it! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਿਦ ੇਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ੜਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦ ੇ ਾਕਾਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਰੱੜਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ੜ ੱਚ  ਾਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਣ ੋ
ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ੜ ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੋਲੋ।  
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ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ? 
 

Can I help you? 

 

ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਹ?ੈ 

Yes, is this on sale? 

 

ਿੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਕੀਮਤ ਤੇਈ ਡਾਲਰ ਹ।ੈ  
Yes, the sale price is £23.00 

 

ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਿਰੀਦ ਲ ਾਂਗਾ।  
Great, I’ll take it! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦ ੇਹੋ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੜਦਆ ਂਅੰਗਰੇਜੀ ੜ ੱਚ ੜਕ  ੇਪੱੁਛਣਾ ਹੈ ੜਕ ਕਈੋ ਚੀਜ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨ 
ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੜਭਆਸ ਕਰੋ। ਪੱੁਛ ੋੜਕ ਕੀ ਿੈਕੇਟ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਹ ੈੜਕ ਨਹੀਂ।  
 

Can I help you? 

 

Yes, the sale price is £23.00 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Great, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਆੁਬਾਂ ਨ ੰ  ਚੈੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ।ੋ   
 

Shop assistant 

Can I help you? 

 

Phil 

Yes, is this on sale? 

 

Shop assistant 

Yes, the sale price is £23.00 

 

Phil 

Great, I’ll take it! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ੜ ੱਚ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੋ  ੀ ੜਸੱੜਿਆ 
ਉਸਦਾ ਅੜਭਆਸ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਤ ੇਉਸਨ ੰ  ਅੰਗਰੇਜੀ ੜ ੱਚ ਪੁੱ ਛੋ, ਇਹ ਸੇਲ ੜ ੱਚ ਹੈ ੜਕ ਨਹੀਂ। 
ਚਲੋ ਅੱਿ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਥ ੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਰੋਜਾਨਾ ਬਲੋਚਾਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ੜਸੱਿਣ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਼ਿੇਰ 
ਿੁਿੋ। ਬਾਏ। 


