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Essential English Conversation 

కొత్తవారిని కలిసనిప్పుడు:  

నా పేరు … 

This is not a word-for-word transcript. 
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హలో! బావపనాారా? Essential English Conversationలకి స్ాాగత్ం! ఇంగ్లీషులో మాట్ాీ డుకోవడానికి  
త్ప్ునిసరి ఐన విషయాలని మీరికకడ నేరుుక ంట్ారు. నా పేరు కలాాణి.  
ఇదిగ్ో ... వీరిద్దరూ మొద్ట్ి స్ారి కల సుక ంట్ునాారు, ఎలా ప్రిచయం చేసుక ంట్ునాారో ఒకస్ారి విని 
చూడండ.ి  
Sian  

Hello, I'm Sian. What's your name? 

 

Phil 

Hi. My name's Phil. Nice to meet you. 

 

Sian 

Nice to meet you too! 

 

కాసత  కషటంగ్ా ఉందా ...  మరలం ప్రలీద్ు, దానిా చినా చినా ముకకల గ్ా చేసి చూదాద ం ఉండండి ... 
మొట్టమొద్ట్ా ...  
‘Hello I’m Sian’ అంది షాన్. అలాగ్ల ... 'Hello I'm…' అంట్ూ మీరు మీ పేరు చెప్ప ుచుు.  ఓస్ారి వినీ, 
మీరూ అనండి.  
 

Hello, I'm Sian 

 

 

త్రాాత్ ‘నీ పేరలమిట్ి?’ ‘what’s your name?’ అని ఫిల ని అడిగ్ింది షాన్. విని మళీ్ల అనండి. 
What's your name?  

 

అయితే, త్న పేరు చెప్ుడానికి ఫిల వేరల ప్ద్ధతి వాడాడు – ‘నా పేరు …', ‘my name is…’ అనాాడు. 
అంట్ే - ‘I’m...’ అని గ్ానీ ‘my name’s …’ అని గ్ానీ - వాడి మీరు మీ పేరు చెప్ప ుచునామాట్.  
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ఉదాహరణకి - ‘నేను కలాాణిని’ అంట్ాను, లేదా ‘నా పేరు కలాాణి’ అంట్ాను. విని, మీరూ అనండి.  

My name's Phil 

 

త్న పేరు చెప్ాుక ఫిల , ‘నినుాకలవడం నాక  సంతోషంగ్ా ఉంది’, Nice to meet you అని చెప్ాుడు.   
Nice to meet you.  

 

షాన్  Nice to meet you అని జవాబిచిుంది, అయితే  ‘too’, ‘కూడా’ అనా ప్ద్ం త్న వాకాానికి చేరిుంది. 
ఎద్ుట్ి వారంట్ునా విషయమే మీరూ అంట్ునాప్పుడు మీ వాకాం చివర ‘too’ చేరాులి. ఇదిగ్ో వీట్ిని 
విని మీరూ అనండి. 
 

Nice to meet you too.  

 

అనాారా – ఇదిగ్ో ఇకకడ వీళ్లీ  కూడా మొద్ట్ి స్ారి కల సుక ని       
మాట్ాీ డుక ంట్ునాారు. విని మీరూ అలాగ్ల అంట్ునాారో లేదో  చూసుకోండి.  
 

Hi, I'm Pete. What's your name? 

 

Hi. My name's Mark. Nice to meet you. 

 

Nice to meet you too! 

 

 

Hi, I'm Alice. What's your name? 

 

Hi. My name's Claire. Nice to meet you. 

 

Nice to meet you too! 

 

సరల, మరోస్ార ిచేసి చూదాద మా? ఇప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ వాకాాలిా విని, తిరిగ్ ిఅనండ.ి ఈస్ారి మీక  ప్రతి 

వాకాం ర ండు స్ారుీ  వినప్డుత్ుంది.   
 

Hello, I'm Sian. What's your name?  

 

Hi. My name's Phil. Nice to meet you.  

 

Nice to meet you too!  

 

సరల, ఈ ఇంగ్లీష్ ని మీర ంత్ బాగ్ా గురుత  పెట్ుట క నాారో చూదాద ం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాలిా ఇంగ్లీష్ లో 
అనండి. 
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హలో, నేను షాన్ ని.  

Hello, I’m Sian.  

 

నీ పేరేమిట?ి  

What’s your name? 

 

హాయ్ , నా పేరు ఫిల్.  

Hi. My name’s Phil. 

 

నినుు కలవడం నాకు సంతోషంగా ఉంది.  

Nice to meet you. 

 

నినుు కలవడం నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది.  

Nice to meet you too. 

 

బరహ్మండం –  ఇంగ్లీష్ లో మీ పేరు చెప్ుడం, ఎద్ుట్ి వార ిపేరు అడగడం - ర ండూ ఇప్పుడు మీక  తెలిశాయి 

కదా. మరి మీ పేరు చెప్తత   షాన్ ప్రశ్ాక  జవాబివాండి.  

 

Hello, I’m Sian. What’s your name?  

   

Nice to meet you too! 

 

భలే, ఇప్పుడు ప్తరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబు సరి చూసుకోండి. 
Sian  

Hello, I'm Sian. What's your name? 

 

Phil 

Hi. My name's Phil. Nice to meet you. 

 

Sian 

Nice to meet you too! 

 

భలే చకకగ్ా చేశారల, ఇప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ లో- మీ పేరు చెప్ుగలరు, ఎద్ుట్ి వారి పేరు కనుకోకగలరు. 
ఇక మీ మిత్ుర లతో కలిసి ఇంగ్లీష్ లో పేరు చెప్ుడం, అడగడం అనే అభ్ాాసం చేసూత  ఉండండి.  
అనాట్ుట  ‘Nice to meet you’ అనడం మరిుప్ో కండి సుమా! రోజు వారలగ్ా వాడే - Essential English ని 
నేరలు మరినిా కారాకరమాల కోసం మమమలిా మళీ్ల కలవండి.  Bye!  
  



 

 

 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 4 of 4 

 

 

 


