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ਰਾਜਵੀਰ 
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਸਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਸਮਝਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।  
 
Tom 
And I’m Tom. Hi everyone!  Today we’re talking about teenagers, homework and the brain. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Did you do your homework when you were a teenager, ਮਤਲਬ ਸਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ? 

 
Tom 
Yeah I did, but, often at the last minute, which means as late as possible! 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਬਿੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਸਮਸਲਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ੍ ਲਈ ਸਸਰ ਦਰਦੀ ਬਸਣਆ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ ਅਸੀਂ 
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸਦਮਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਪ੍ਾਈ ਸਜਹੜੀ  ਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਨ ੰ  
ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। 
 
Tom 
And today’s guest is a neuroscientist, so get ready for some difficult vocabulary! 
 

ਰਾਜਵੀਰ 

A neuroscientist ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੋ ਸਵਸਗਆਨੀ। ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ BBC Radio 4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ The Life 

Scientific ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋ ਸਵਸਗਆਨੀ Sarah-Jayne Blackmore ਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਸਦਮਾਗ ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ 
ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਮਾਗ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਭਾਗ ਸਜਸ ਨ ੰ  ‘pre-frontal cortex’ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱ ਸ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦਮਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿੱ ਸਾ ਸਕਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ‘tasks’ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।  
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Neuroscientist 
The pre-frontal cortex is the part of the brain right at the front, just behind the forehead. 
And it's involved in a whole range of very high-level cognitive tasks such as decision-making 
and planning.    
 
Tom 
So, unsurprisingly, the pre-frontal cortex is at the front of the brain, just behind the 
forehead.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 

Correct.  Forehead ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਿੱ ਥਾ। ‘head’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰ ‘fore’ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਸਹਲਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘Forehead’ ਦਾ ਬਸਣਆ ਸਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਹਿੱ ਸਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ‘forethought’ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਵਚਾਰ।  
 
Tom 
Yeah. If we ‘give something some forethought’, it means we think first, or plan.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਸਦਮਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿੱ ਸਾ ਪ੍ਲੈਸਨੰਗ ਲਈ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘decision-making’ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਕ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘high-level’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 

 
Neuroscientist 
The pre-frontal cortex is the part of the brain right at the front, just behind the forehead. 
And it's involved with a whole range of very high-level cognitive tasks such as decision-
making and planning. 
 
Tom 
She used the word 'cognitive'.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 
Cognitive ਮਤਲਬ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ। ਇਹ ਸਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Cognitive tasks 
ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਸਦਮਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।  
 
Tom 
And she also used the expression ‘a whole range of’ cognitive tasks. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
A whole range of ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੋਵੇ ਸਕ ਸਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਪੈ੍ਮਾਨੇ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦੀ ਸਭੰਨਤਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਹੈ। 
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Tom 
Note that the presenter says ‘tasks’.   I say ‘tasks’ and this is because of our different British 
accents. Both are fine, so use whichever one’s easiest for you. 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਮਨੋ ਸਵਸਗਆਨੀ ਨੇ ਸਦਮਾਗ ਦੀ ਸਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ adolescent years ਸਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਸਆ। 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘expectations’ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ‘development’ ਯਾਨੀ ਸਵਕਾਸ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ 
ਵੀ। 

Neuroscientist 
We know that this region is undergoing very, very large amounts of development during the 
adolescent years. And so in terms of  the expectations that we place on teenagers, to, for 
example, plan their homework, might be too much given that we know that the region of 
the brain that’s critically involved in planning is not developed yet. 
 
Tom 
Aha! So, in the last sentence she mentions that the area of the brain involved in planning 
isn’t developed yet!  
 

ਰਾਜਵੀਰ 
That’s right! ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਹਨ ਸਕਹੜੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ‘might be too much’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ।  
 
Neuroscientist 
…the expectations that we place on teenagers, to, for example, plan their homework, might 
be too much, given that we know that the region of the brain that’s critically involved in 
planning is not developed yet. 
 
Tom 
Did you catch it? She said ‘given that’.  
 

ਰਾਜਵੀਰ 
Given that ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕਸੇ ਸਵਚਾਰ ਜਾਂ ਤਿੱ ਥ ਉੱਪ੍ਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨ ੰ  ਸਵਚਰਾਨਾ। 
 
Tom 
So, given that we know that teenagers’ brains are still developing, is it fair to expect them to 
be as good at planning as adults are? What do you think? 
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ਰਾਜਵੀਰ 
Well, Tom, given that we’re out of time, I don’t think I can answer that question! ਪ੍ਰ ਤੁਸੀਂ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜਰ ਰ ਕਰਨਾ। ਅਿੱ ਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।  

Tom 
Thanks for joining us everyone! See you next time for more Listen Here! Goodbye! 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
Bye 


