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Restaurant no-shows
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సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. ప్రస్ు తతం చర్చలోో ఉన్ా ఏదైన్న ఒక్
అంశం గురంచి

మీర్ూ

మాట్ాోడనలన్తక్ ంట్ున్నారా? దననికి ఉప్యోగప్డే

భాషన్త

మీరక్కడ

న్ేర్చచకోవచతచ. న్ేన్త స్ౌమయ. ఇదిగో న్నతో పాట్ూ…Tom, Sian.
Tom
Hi everybody, welcome to today’s episode!
Sian
Hi, I’m Sian! Before we begin, I have a question… Would you two like to go for dinner this evening?
Tom
Oh, that sounds nice!

సౌమ్య
I’m not sure… / maybe…
Sian
We can have a Korean or an Indian.

సౌమ్య
I want Indian. రెస్ా ార్ంట్స్ గురంచి ఒక్ కిాజ్ చూదనామా?! ఇవాల్టా ప్రశా ఏమిట్ంట్ే, the National Restaurant
Association ప్రకార్ం అమెరకాలో ఎంత శాతం రెస్ా ార్ంట్ు
ో ఆనల ైనలో ట్ేబుల్ బుక్ చేస్తకోవడననికి అన్తమతిస్ాుయి?
a) 27%
b) 37%
c) 47%
జవాబు తర్చవాత చపాున్త.
Sian
The internet is great! I’ve already used it to reserve tables at both restaurants!
Tom
You can’t reserve tables at both restaurants! We’ll be no-shows!
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సౌమ్య
I’m not sure how I feel about this… స్రే, BBC Radio 4 లో వచేచ You and Yours కార్యక్రమంలోని ఈ భాగానిా
వందనం. A restaurant owner is discussing the impact of people who don’t show up for a meal. How have
these no-shows, affected his business? అంట్ే సీట్ో ు రజర్వా చేస్తక్ న్నాక్ రెస్ా ార్ంట్సక్ వెళ్ోక్పో తే ఎలాంట్ి ప్రభావం
ఉంట్ుందో వవరస్తున్నార్చ. ఇక్కడ no-shows అంట్ే వెళ్ోక్పో వడం.
Presenter
Damian Wawrzyniak runs the House of Feasts restaurant in the village of Eye Green near Peterborough.
There’s little to no passing trade, so bookings are crucial. No-shows can be devastating.
Damian
I remember we had one weekend where probably, in total, over thirty-odd people didn’t show up. We
tried to call, email, there was no answer, no response. We lost nearly two and a half, three thousand
pounds on one weekend. And out of this I need to pay the electricity I need to pay the bills, I need to pay
the staff, rent, business rates, blah blah blah, the list is endless!
Tom
You see, Sian?! He lost three thousand pounds! No wonder restaurants are strapped for cash!

సౌమ్య
To be strapped for cash అంట్ే డబుు కొర్త ఏర్పడడం. మన్దేశంలో ఆనల న
ై బుకింగుల ఇంకా అంత వస్ు రంచలేదత.
పెదా న్గరాలోో కొనిా రెస్ా ార్ంట్ో లో ఉన్నాయి. వాళ్ల
ో క్ూడన మన్ం బుక్ చేస్తక్ న్నాక్ ఒక్ అర్గంట్ో, గంట్ో ట్మి
ై స్ాుర్చ. ఆ
తర్చవాత మన్ం వెళ్ోక్పో తే బుకింగ్ కేని్ల్ చేస్ు ార్చ. ఈ ర్క్మెైన్ ప్దధ తి మన్కి చనలా తక్ కవ. కాబట్ిా మన్కిక్కడ
రెస్ా ార్ంట్ో లో ఇలాంట్ి డబుు ఇబుందతల

ఉండవు. ఇక్కడ చనలామట్ుక్

న్ేర్చగా వెళ్లో భోజన్ం చేసే ప్దధ తే

ఉంట్ుంది…no shows ఎక్ కవ ఉండవు.
Sian
They can't be cash-strapped! They’re already expensive!
Tom
If we don’t show up at the restaurant then the prices are going to increase! Restaurants need to
compensate themselves for their lost earnings!

సౌమ్య
Show up అంట్ే హాజర్వడం. Compensate అంట్ే న్షా ప్రహార్ం చల్టో ంచడం. Oh no! I don’t want to compensate
restaurants because other people are no-shows!
Sian
Well, I don’t feel too bad, to be honest. I see what you mean about there being scope for abuse in the
booking system – people often don’t show up for their tables. But there’s scope for abuse in the
restaurant industry, too!
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సౌమ్య
Why do you think there’s scope for abuse? Scope for abuse అంట్ే దతరానియోగం చేసే ఆస్ాకర్ం ఉంది అని
అర్థం.
Sian
Well, some restaurants don’t pay their staff well. Some overcharge tourists... They’re certainly not
perfect! The man in the news shouldn’t complain – it’s the pot calling the kettle black!

సౌమ్య
That’s appropriate for our restaurant episode! ‘The pot calling the kettle black’ అన్ేది ఒక్ స్ామెత. అంట్ే
మన్ తప్ుపల్టా ఎంచక్ ండన అలాంట్ి తప్ుపలే ఎదతట్ివాళ్ల
ో చేసిన్ప్ుపడు ఎతిు చూప్డం. మన్ గురవంద గంజ స్ామెత
లాగ.
Sian
Exactly! And now some restaurants have started to name-and-shame their no-shows on social media!
That’s not very friendly, either!

సౌమ్య
Name-and-shame అంట్ే ఎవరెైన్న అన్తచితంగా ప్రవరు ంచిన్ప్ుపడు వాళ్ో తప్ుపలన్త, వాళ్ో పేర్ోతో స్హా బట్ా బయల
చయయడం. స్రే, ఇవాల్టా కిాజ్ క్ జవాబు (b). అమెరకాలో 37% రెస్ా ార్ంట్స్ ఆనల న
ై లో ట్ేబుల్ బుక్ చేస్తకోవడననికి
అన్తమతిస్ాుయి.
Tom
Listen, It sounds to me like there’s a lack of trust between restaurants and their customers. In my opinion,
most restaurants are perfectly honest and professional! And, speaking of which, are you going to come to
dinner with us this evening?

సౌమ్య
I’m not sure…I’ll tell you later. Or maybe I’ll just be a no-show.
Sian
Hey! You can’t do that! How rude!
Tom
You see Sian? That really is the pot calling the kettle black!

సౌమ్య
That’s right! No-shows are really annoying! స్రే, మీరేమన్తక్ ంట్ున్నార్చ? No show అంగీకార్యోగయమేన్న?
కాదన? రెస్ా ార్ంట్ో లో no show ఫల్టతంగా ఏర్పడే డబుు కొర్తక్ compensate న్షా ప్రహార్ం చల్టో ంచడంలో మీర్చ భాగం
కావడం స్బబా? కాదన? ఇవాళ్ న్ేర్చచక్ న్ా మరకొనిా ప్దనల : strapped for cash - డబుు కొర్త లేదన డబుు
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ఇబుంది, show up - హాజర్వడం, scope for abuse - దతరానియోగం చేసే ఆస్ాకర్ం, the pot calling the kettle
black - మన్ తప్ుపల్టా ఎంచక్ ండన అలాంట్ి తప్ుపలే ఎదతట్ివాళ్ల
ో చేసన్
ి ప్ుపడు ఎతిు చూప్డం, name-and-shame,
తప్ుపలన్త లేదన మోస్ాలన్త పేర్ోతో స్హా బయట్పెట్ాడం. Thanks for joining us and see you next time for more
English Together. Bye!
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