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ਰਾਜਵੀਰ 

Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਵਿੱਚ 
ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

James 

I’m James- hi everybody. 

Tom 

And I’m Tom – welcome back! 

James 

So guys, do you have any food allergies? You know, foods that your body is sensitive to and you have 

to avoid? 

ਰਾਜਵੀਰ 

Food allergy ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ। ਹਾਂ, ਮਨੈ ੰ  ਠੰਡੇ ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਹ।ੈ How about you Tom? 

Tom 

 No, I never have to watch what I eat. 

ਰਾਜਵੀਰ 

To watch what you eat ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਵਿਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਖਾ 
ਰਹੇ ਹੋ। 

James 

No, me neither! 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅਿੱਜ ਦੇ ਐਪ੍ੀਸਡੋ ਵਵਿੱ ਚ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ Adam Fox ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਕੀ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਿੱ ਜਕਿੱ ਲਹ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵ਼ਿਰ ਘਿੱਟ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

Adam Fox 

I think we can be very confident, if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more 

allergic problems around now than there were. So for example, very robust studies that look at the 

prevalence of things like eczema and food allergy do show really significant increases. Over the 
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course of around five years, there was over a 300% increase in the amount of visits for severe 

allergic reactions.  

ਰਾਜਵੀਰ 
Robust ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ, ਤੰਦਰਸੁਤ। Prevalence of ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 
Significant increase ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਗਣਨਯੋਗ ਵਾਿਾ ਹੋਣਾ। So how significant was the increase in 

the number of children who visited hospital with food allergies? 

Tom 

He said over 300% - that’s incredible. Who’d have thought it had increased so much! 

James 

I know! But did you hear what he said? 

Adam Fox 

If you look back over the past 30 or 40 years that there are much more allergic problems around 

now than there were. 
Tom 

Oh yeh James! He used the zero conditional – that’s when you use ‘if’ with two present tense clauses. 

James 

That’s right Tom – we often use it when we’re talking about things that are always true, like scientific 

facts. For example, ‘If you eat healthy food, you don’t get fat’.   

ਰਾਜਵੀਰ 
ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਵਿੱਚ ‘zero conditional’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਥੇ ਵਾਕ ‘if’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਕੇ 

ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱ ਜੋਂ- ‘If you heat up water, it boils’. ‘Zero conditional’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹਵੋੇ ਵਕ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
Adam Fox 

If you look, dig a little bit deeper into the numbers, it’s quite specifically an increase in younger 

children having food allergies. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਉਹਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਖਾਦ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਛੋਟ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਟਮੌ ਬਵਹਤਰ 
ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ zero conditional ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਬੁਾਰਾ ਸਮਝਾ ਵਦਓ। 

Tom 

He said ‘If you dig’, and ‘It is’ – ‘dig’ and ‘is’ are both present tense verbs. 

James 

So, if allergies are becoming more common, what is the cause then? 
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Adam Fox 

There is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got 

eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy. 

ਰਾਜਵੀਰ 

Infancy  ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। Likelihood ਭਾਵ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਯ ਕ ੇਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਾਇਆ ਹ।ੈ  

James 

Let’s listen to some of what Dr. Fox said again. 

Adam Fox 

So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy. 

 

James 

Some of the doctor’s pronunciation sounded really strange! He said ‘ginfancy’, not ‘infancy’. Did he 

make a mistake Tom? 

Tom 

No! ‘During’ ends with a /g/ sound. ‘Infancy’ begins with a vowel sound. Sometimes, in connected 

speech, the two sounds join together. So we get ‘during infancy’. 

James 

Let’s practice some of this pronunciation. Repeat after me. 

An 

Allergy 

an allergy 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Let’s review some of today’s vocabulary! Allergy ਯਾਨੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਲਟ ਹਣੋਾ, eczema ਮਤਲਬ 

ਚੰਬਲ, robust ਭਾਵ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤਾਰਤਵਰ, prevalence of ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਼ਿੈਲਾਅ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਣੋਾ, significant 

increase ਮਤਲਬ ਵਕਸ ੇਚੀਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਗਣਨਯੋਗ ਵਾਿਾ, infancy ਯਾਨੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ likelihood ਭਾਵ ਸੰਭਾਵਨਾ। 

James 

If you want more Listen Here, tune in next week! Bye everyone! 

Tom 

Bye! 
 

ਰਾਜਵੀਰ 
Bye! 


