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కల్యాణ ి

హల్ో బాగున్నారా English Together కార్ాకరమయనికి స్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చల్ోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక 
అంశం గుర ంచి మీర్ూ మయట్ాో డనల్న్తక ంట్ున్నారా – దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర కకడ 
న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త కల్యాణిని. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ ... 

Sam 
Hi, I’m Sam. 

Kee 

And I’m Kee. Welcome! 

కల్యాణి 

మొట్టమొదట్ిస్ార  ఎవర న్ ైన్న కల్వగాన్ే, వార  గుర ంచి మన్ం ఏర్పర్చచతక న్ే అభిపరా యయల్  స్ర ైన్వేన్న 
కాదన – వీట్ి గుర ంచి మయట్ాో డుక ందనం. “first impressions” - మన్తషుల్న్త చూసిన్ వ ంట్న్ే 
మన్ మీద ప్డే మొదట్ి ముదరల్ గుర ంచి ఆమధ్నా - ఒక ఆస్కిుకర్మ ైన్ విషయం చదివాన్త. దనని 
గుర ంచి మీరేమన్తక ంట్ున్నారో తెల్ స్తకోవాల్ని ఉంది. 
మిమమల్నా ఎవర ైన్న కల్నస్ార్న్తకోండి - వార  మీదన - ఏది ఎక కవ ప్రభావం చూపిస్తు ందన్తక ంట్ున్నార్చ? 

1 మీ కళో్ ర్ంగు 
2 మీ న్వవా వేగం 
3 మీ ముఖప్వ ఆకార్ం 
ఆల్ోచిస్ూు  ఉండండి – జవాబు మీక  కాసేప్ట్లో  చెపాు న్త. 

Sam 

What do you think? I think someone’s eyes are very important. 

Kee 
No, no, no. Handshakes are important for me. If they don’t’ have a good 

strong handshake, they will make a very bad first impression on me. 
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కల్యాణి 

The type of handshake, ఎల్య చేతుల్  కల్ ప్వతనం అన్ేది - not one of the options, 

Kee. 

Kee 

I don’t care. That’s the first thing I notice. 

News Insert 

The moment we see a photograph of someone, we can make an instant 
judgement about them. But that doesn’t mean these first impressions are 

right, of course. A Professor from Princeton University in the U.S. has 
spent many years studying first impressions from faces and says there is 

no solid evidence that these judgements are correct about the character 
of the person. 

Sam 
Did you hear that, Kee? The study says that you shouldn’t judge a person 

immediately when you first meet them… 

Kee 
I know that’s what they say, but I can’t help it. 

Sam 
So, you always make an instant or snap judgement when you meet new 

people, do you? 

కల్యాణి 

“An instant judgement” or “snap judgement” ఎవర్ాన్నాకల్నసిన్ వ ంట్న్ే వార  మీద 
ఒక అభిపరా యం ఏర్పర్చచతకోడం. Did you make a snap judgment of me when you 

first met me? 

Kee 

Yes, of course, I did.  My snap judgment was that you had a strong 

handshake and I thought you were very confident.  Not like Sam! 

 

కల్యాణి  

Oh, Kee, thank you. 
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Sam 

But, Kee, how can someone’s handshake really tell you anything about 
them? I think the old expression is true: ‘don’t judge a book by its cover’. 

కల్యాణి 

I agree Sam! “Don’t judge a book by its cover” ప ైకి కనిపించే ఆకారానిా బట్ిట  వస్తు వవ 
విల్ వన్త నిర్ణయంచ కూడదత కదన– కానీ చనల్య మంది అల్య చేస్ూు  ఉంట్ార్చ. అన్ాట్ూట  – న్ేనిందనక 
ఒక ఫ్రశా వేస్ాన్త - మిమమల్నా చూడగాన్ే ప్రజల్కేర్పడే first impression ని ఏది ప్రభావితం 
చేస్తు ందని అడిగాన్త గుర్చు ందిగా – జవాబు 2. మీర ంత తార్గా న్వవాతనర్న్ాది. మీర్చ మరీ చప్వపన్ 
గన్కా న్విాతే – మీక  నిజాయతీ తక కవేమో అనిపించవచచట్, నిదనన్ంగా న్వేా న్వవా మన్స్తల్ోంచీ 
వచిచన్ట్ుట , నిషకప్ట్ంగా ఉంట్ుందట్. 

Kee 

Don’t judge a book by its cover is for people who don’t trust their 
instincts! I’m always right when I first meet someone. 

Sam 
Maybe not, Kee. The study says that first impressions are NOT a good 

way of judging someone’s character. 

కల్యాణి 

Exactly! “Character” అంట్ే వాకిుతాం, వార  స్ాభావం కదన ... అది handshake ల్ోన్ే ఎల్య 
తెల్ స్తక ంట్ావ్ Kee ... Isn’t it Sam? 

Sam 

You really need to get to know someone before you can learn about their 
character, know who they really are. 

Kee 
Yeah, but the few times I told myself to keep an open mind, my instincts 

ended up being right. 

కల్యాణి 

“Keep an open mind” నిర్బంధమూ ప ట్ుట కోక ండన మ దడున్త తెర చి ఉంచడమన్ామయట్. It’s 
always important to keep an open mind, I think. 

Sam 

Give me one example of when you’ve kept an open mind, Kee! 
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Kee 

I tried to keep an open mind when I first met you because I knew we 
would be working together… 

Sam 

…And? 

కల్యాణి 

Uh-oh, this could be interesting. 

Kee 
And my instincts were correct! You smile too much. 

Sam 
What do you mean I smile too much? I’m friendly! 

Kee  

Yes, very friendly. 

Sam 

Oh, you’re so frustrating. 

కల్యాణి 

First impressions విషయమ ై Kee కి చనల్య గట్ిట  అభిపరా యం ఉన్ాట్ుట ందే. స్రే, మర  మీ 
స్ంగతేమిట్ి – మీర వర న్ ైన్న కల్వగాన్ే – “snap judgments” చేస్ాు రా ల్ేక “ open mind” 

ఉంచతకోడననికి ప్రయత్నాస్ాు రా? 

కార్ాకరమం ముగ ంచే ముందత - మన్ం అన్తక న్ా మయట్ల్నిాటి్నీ ఒక స్ార  చెప్వపక ందనం - 

“An instant or snap judgement”, ఎవర న్ ైన్న కల్నసిన్ వ ంట్న్ే ఒక అభిపరా యయనికి రావడం; 

“don’t judge a book by its cover”, ఆకారానిా బట్ిట  వస్తు వవ విల్ వన్త 
నిర్ణయంచకూడదని చెపేప ఒక వాావహార కం; 

“character”, ఒకర  వాకిుతనానిా నిర మంచే ల్క్షణనల్ , 

చివర్గా - “to keep an open mind” తగ న్ంత స్మయచనర్ం ల్భించేవర్కూ వేచి ఉండగల్గడం. 
Thanks for joining us and see you next week for more English Together. 


