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కల్యాణి 

హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్తు తం చర్చలోో  ఉన్ా ఏదన్నా ఒక్ 
అంశం గుర ంచి మీర్ూ మాట్ాో డనలన్తక్ ంట్ున్నారా – దననికి ఉప్యోగప్డే భాషన్త మీర క్కడ 
న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త క్లాయణిని. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ ...  
  

Sam 

Hi, I’m Sam. Welcome to the programme! 

 

Phil  

And I’m Phil. Hello! 

 

కల్యాణి 

ఇవాళ మన్ం మాట్ాో డుకోబో యే విషయం ఏమిట్  ోతెల స్ా, waste - అతి చిన్ా విషయం 

అనిప ంచొచేచమో కానీ, -చెతు  అన్ేది ఆధతనిక్ కాలప్ు అతి పెదద  స్మస్యలోో  ఒక్ట్.ి దన ని గుర ంచి చర చదనద ం .

అనిా దేశాలోో న్ూ చెతు  తయారౌతూన్ే ఉంట్ుంద ి.అయత ేచనలా దేశాల  ఆచెతు ని ఎంతో క ంత శాతం  - 

తిర గ  వినియోగానికి తెస్ూు  ఉం great ట్ాయ.  

మీర్చ చెప్పండ ిఈ మూడు దేశాలోో  ఏది ఎక్ కవ శాతం చెతు న్త recycle చేస్తు ంది?  Is it: 

a) South Korea 

b) Mexico 

c) Germany 

Phil 

Well, I’ve been to South Korea, and I noticed they had recycling bins everywhere.  

 

Sam 

For paper and plastic? So is that your answer, Phil?  
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కల్యాణి 

Wait, we’ll give you the answer later in the program! ఈలోగా - ‘recycling’అన్ే మాట్క్  క తు  

అరాా నిాస్తు న్ా ఒక్ పాకిస్ాు నీ అమాాయ గుర ంచి  -  BBC క్థన్ం  -   విన్ండ ిమర .    
 

News insert 

A ten-year-old schoolgirl from Pakistan has been taking general rubbish and turning it into 

gift bags to help clean up the growing waste problem in her country. Pakistan generates 20m 

tonnes of rubbish a year and the figure is growing by 2.4% annually. Could Pakistan’s 

‘youngest social entrepreneur’ have the answer? Zymal Umer estimates she has sold $5,000 

worth of bags and donates her profits to children’s charities, winning multiple international 

awards for her work.  

 

కల్యాణి 

Oh! ‘Waste’ చెతు ,  ’rubbish’ తుక్ క,  దూగరా, ర్దిద  - వీట్ిని చక్కట్ ిస్ృజన్నతాక్  రీతిలో ‘recycling’ 

చేస్తు ందట్.   
 

Sam 

What a great story! This girl clearly has a real social conscience. 

 

కల్యాణి 

‘Social conscience’ అంట్ ేస్ామాజిక్ స్పృహ.  Yes, and so young.   

Sam 

I know, it’s always nice to see young people who have a social conscience and want to 

change things.  

 

Phil 

You and your social conscience, Sam! No, but it’s true - they can then be an example to 

other young people, too. 

 

Sam 

Exactly, often all you need is one person to implement change and others will do the same. 
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కల్యాణి‘ 

Implement change’ మార్చపన్త అమల చెయయడం. Have either of you ever implemented any 

changes? 

 

Phil 

Like the girl in the story? No! But I’ve tried to implement small changes in my own life, like 

reusing plastic bags.  

 

కల్యాణి 

I do that, too. For the sake of fuel economy స్ాధయమ ైన్ంత వర్క్ూ public transport, car pool 

వంట్ివి prefer చేస్ాు న్త.నీట్ిని చనలా వర్క్ూ ‘recycling’ చేస వాడతనన్త.  ఆఁ అన్ాట్ూూ , మన్ quiz 

question మరోస్ార  :which country recycles the most?  Is it: 

a) South Korea 

b) Mexico 

c) Germany 

OECD అందించిన్ గణనంకాల ప్రకార్ం జవాబు : c. Germany. 65% వర్క్ూ చెతు ని Germany recycle చేస , 

composts ఎర్చవుగా మార్చచక్ ంట్ుంది .South Korea  59%తో ర ండవ స్ాా న్ంలో ఉంది.   

Sam 

That just shows what happens if everyone makes little changes.  

Phil 

It’s true, we can all make a difference in small ways. 

కల్యాణి  

‘Make a difference’ ప్ర స ా తి మ ర్చగయేందతక్  క దదద  గొపత ప స్హాయప్డడం. Yes, in small ways, like 

we were saying earlier, with our plastic bags and recycling of the water. 

Sam 

Yeah, I often wish I could make a bigger difference than I do, though... 

 

Phil 
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There’s your social conscience again, Sam! 

 

Sam 

But, really. I can often see where there’s a problem, but can’t come up with solutions. 

 

కల్యాణి  

‘Come up with solutions’ ప్ర ష్ాకరాలని క్న్తకోకడం. They described the schoolgirl in the story 

as a ‘social entrepreneur’ for making gift bags from newspaper, కేవలం లాభం కోస్ం చేసే 

వాయపార్ం కాదత క్దన, అందతకే  social entrepreneur’ స్ామాజిక్ పార శరా మిక్ వేతు  అని  ++  ఆమ న్త. 
Sam 

Exactly! She came up with such a creative solution to a big problem in her country. 

 

Phil 

You know, I was just thinking - I’d say that in our team, I’m the one who comes up with the 

most creative solutions. 

 

Sam 

You’re also the one who creates all the problems, Phil! 

 

కల్యాణి 

మీ స్ంగతేమిట్ి? ర్దదద , చెతు  స్మస్య రోజురోజుక్ూ పెదద దౌతోంది క్దన, దనని గుర ంచి మీరేమన్తక్ ంట్ార్చ?  
ప్ర ష్ాకర్ం స్ూచించే బాధయత ఎవర దని మీ అభిపరా యం?  కార్యక్రమం ముగ ంచే ముందత ఈరోజు విన్ా 
మాట్ల్నా మరోస్ార  చూదనద ం. ఇవనీా స్ామాజిక్ స్మస్యలకీ, వాట్ి ప్ర ష్ాకరాలకీ స్ంబంధించిన్ ప్దనల : 
 ‘social conscience’, స్ామాజిక్ స్పృహ; ‘implement change’, మార్చప న్త అమల లో పెట్ూడం; ‘make 

a difference’, ప్ర స ా తి మ ర్చగయే విధంగా ప్రవర ుంచడం; ‘come up with solutions’, ప్ర ష్ాకరాలని 

క్న్తకోకడం. 

Thanks for joining us and see you next week for more English Together! 

 

  


