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Clean up your act  

This is not a word-for-word transcript. 
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Presenter 
హలో, బాగున్నారా English Expressions కార్యక్రమం లోకి స్ాాగతం. న్న పేర్ు స్ౌమయ. కొతత  పద 

పరయోగాలూ, ఇంగలిష్ లో వాటి వాడక్ం – ఇవన్నా మీకిక్కడ తెలుస్ాత యి  . ఇవాళ    ‘to clean up your 

act’- అన్ా పరయోగం చూదనద ం! దనన్ర్ధం ఏమయుయంట ందనిపిస్్త ంది?   ... ఊఁ  ...ఇదీ అని తేల్చి చెపపలేక్ 

ప్ తున్నారా?  సరే, విన్ండ.ి 
Rob, FeiFei ఏం మాటాి డుక్ుంట న్నారో విందనం. FeiFei ఏం చేస్్త ంది? వాళళ బాస్ ఆమెకి ఏం చెయయమని 
చెపాపర్ు? 
 

Rob 

Err Feifei, what are you doing? 

 

Feifei 

Cleaning… this place is so dirty… in fact Rob, have you got any soap I could borrow? 

 

Rob 

Feifei, this isn't like you. You don't normally take cleaning so seriously. 

  

Presenter 

Feifei ఏం చేస్్త ంది? ర ైట్...సూూ డియోన్ు శుభ్ర పర్ుస్్త ంది. అలా ఎందుక్ు చేస్్త ందో  విందనం. 
 

Feifei 

Well, I'm cleaning up because my boss told me to. He said I've got to 'clean up my act'.  

 

Rob 

Oh Feifei, you can put down that cloth – he didn't literally mean do the cleaning. He wants 

you to improve your behaviour or your performance. Have you not been working very 

hard? 

 

Feifei 

Who me? I always work hard… although I have had a lot of things to do at home… and I did 

make a few mistakes last week… and when I get stressed I start to shout at people… 
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 Rob 

Oh yes, I did hear you. Well I'm sure I can help you clean up your act – if you're sure you 

know what that means? 

 

Feifei 

Yes. Apparently I need to improve my behaviour!  

 

Presenter 

FeiFei వాళళ బాస్, తన్క ిclean up her act అని చెపాపర్ు. అంట ేదనన్ర్థం తన్ు ఏదెైన్న శుభ్రం చెయాయలని 
కాదు. ‘Clean up’ అంట ేశుభ్రపర్చడం, your act అంట ేన్న చర్య. ఈ మాట ఎవరలక ైన్న చెపాపమంటే 
దనన్ర్థం...ఆ వయకిత తన్ పరవర్త  న్ విషయంలో స్ాధనర్ణంగా అందర్ూ ఆమోదించే పరమాణనలన్ు, ర్ూల్స న్ు 
ఫాలో అవాాలని అర్థం. స్ాధనర్ణంగా ఇది అధికారలక్ హో దనలో ఉన్ావాళళళ అంట ేఆఫీసులో మన్ బాస్ 
లేదన ఇంటలి  తలి్చదండుర లు...తమ పర్యవేక్షణలో ఉన్ా ఉదో యగులక్ు లేదన పిలిలక్ు ఒక్ హెచిరలక్లాగ 
చెపపడంకోసం వాడే expression... తమ పరవర్తన్ మార్ుికోక్ప్ తే తర్ువాతి పరలణనమాలు కొంచం తీవరంగా 
ఉంటాయి అని వారలాంగ్ ఇవాడం కోసం చెపేపది అన్ామాట. మన్ం ఎవరలక ిచెపతత న్నామో వాళళన్ుబటిూ  
‘clean up her act’, ‘clean up your act’, etc. ఇలా మార్ుికోవచుి. 
 

సర,ే కొనిా ఉదనహర్ణలు విందనం. 
 

Examples 

I used to drink a lot of alcohol but when I got ill, I decided to clean up my act and now I only 

drink cola! 

 

He turned up late for work every day looking a real mess, so they told him to clean up his 

act or face losing his job. 

 

You’re going to have to clean up your act if you’re serious about keeping your position in 

this team. 

 

Feifei 

Cleaning up my act means I have to work harder… so it's got nothing to do with cleaning or 

acting, Rob?   

 

Rob 

No – acting here means behaviour – although your acting on this programme is excellent! So 

come on then, when are you going to start cleaning up your act? 

 

Feifei 

Right now. I've decided to clean up my act and start work earlier and always get you to 

check my work so there are no mistakes! So Rob, would you mind checking this script? 
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Rob 

Sure. Let's have a look… perfect! You can tell the boss you've started with a clean slate. 

 

Feifei 

A clean slate - what does that mean? 

 

Rob 

I'll tell you another time. Ooops, I've knocked my coffee over… 

 

Feifei 

Oh dear Rob. It looks like you've got to clean up the studio. Do you need this cloth? 

 

Rob 

Thanks! 

 

Presenter 

ఇపతపడు FeiFei కి clean up your act అంటే అర్థం తెల్చసింది కాబటిూ , తన్ పరవర్తన్ మార్ుికోవడం 
మొదలెటిూంద.ి తన్ు క్షూపడి పనిచెయయడం మొదలెటిూంది కాబటిూ  తన్ ఆఫీసులో పరలసిథతులు 
చక్కదిదుద క్ుంటాయని ఆశిదనద ం. మీ సంగతేంటి? మీక వర ైన్న, ఎపతపడెైన్న clean up your act అని చెపాపరా? 
లేదన మీర వరలక ైన్న చెపపవలసిన్ అవసర్ం ఏర్పడిందన?  

Join us next time for more ‘English Expressions’. 


