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Essential English Conversation 

కొత్తవారిని కలిసనిప్పుడు:  

నీది ఏ పరా ాంత్ాం? 

This is not a word-for-word transcript  
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హలో! బావపన్నారా? Essential English Conversationలకి స్ాాగత్ాం! ఇాంగ్లీషులో మాట్ాీ డుకోవడననికి  
త్ప్ునిసరి ఐన విషయాలని మీరికకడ నే్ర్చుక ాంట్ార్చ. న్న పేర్చ కలాాణి.  
 

ఇదిగ్ో ...  వీళ్లీ  ఒకరి ఊరి గురిాంచి మరొకర్చ అడిగ్ి తెల నుక ాంట్ున్నార్చ – విాందనమా మరి. 
Lauren  

Hi David, Where are you from? 

 

David 

I’m from London. How about you? 

 

Lauren 

I’m from Manchester.  

 
కాసత  కషటాంగ్ా ఉాందన ...  మరలాం ప్రలీదు, దననిా చినా చినా ముకకల గ్ా చేసి చూదనద ాం ఉాండాండి ... 
మొట్టమొదట్ా ...  
డేవిడ ని -  ‘నువవాకకడి నుాంచి వచనువప?’, ‘where are you from?’ అని లారెన్ అడిగ్ిాంది. దననిా ఒక స్ారి 
విని మీర్ూ అనాండి.  
 

Where are you from?  

 

‘‘నేను లండన్ నుంచి వచ్చాను’’, ‘‘I’m from London’’ అన్నాడు డేవిడ. మీర్చ ‘I’m from’ అని మీ ఊరి 
పేర్చ కలిపి చెపప ుచుు.  అాంతేకాక ాండన  దేశాల పేర్ూీ , ప్రదేశాల పేర్ూీ , నగరాలూ, ప్ట్టణనలూ ... అనిాటి్ 
పేరీ్నూ చేరిు మనాం చెప్పుకోవచుు. ఇదిగ్ో, విాంట్ూ మీర్ూ తిరిగ్ి అనాండి మర.ి 
 

I’m from London.  
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I’m from England  

 

I’m from Australia  

 

మీర్చ నగరానికి చెాందితే“city” అనీ, గ్ాామానికి చెాందిన వారైెతే “countryside” అనీ, అలా కాక 
సముదరతీర్మ ైతే ‘coast’ అనీ, లేక ప్ర్ాత్పరా ాంత్మ ైతే ‘mountains’ అనీ చెపప ుచుు. 
I’m from the city  

 

I’m from the countryside  

 

I’m from the coast  

 

I’m from the mountains  

 

త్రాాత్ అత్ను లారెన్ ని అదే అడిగ్ాడు. అలా అడగ్ాలాంట్ే దననికి ‘how about you?’ అని వాడొచుు. అదే 
ప్రశ్ాను ‘and you?’ అని కూడన అడగ్ొచుు.  ఇదిగ్ో వినాండి. ఈ మాట్లిా మీర్ూ అనాండి. 
 

How about you?  

 

And you?  

 

లారెన్  స్ప ాంత్ ఊర్చ మాాంఛెసటర్. కనక ‘I’m from Manchester’ అాంది. విని త్రాాత్ మీర్ూ అనాండి. 
 

I’m from Manchester.  

 
బాగుాంది – ఇదిగ్ో ఇకకడ వీళ్లీ  కూడన ఎకకడినుాండి వచనుర్ని కనుక కాంట్ున్నార్చ. వినీ, మీరెలా అన్నారో 
గుర్చత  చేసుకోాండి. 
 

Hi Mark, Where are you from? 

 

I’m from Liverpool. How about you? 

 

I’m from Birmingham.  

 

 

Hi Claire, where are you from? 

 

I’m from London. and you? 

 

I’m from Brighton.  

 



 

 

 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 3 of 4 

 

సరల, మరోస్ారి చేసి చూదనద మా? ఇప్పుడు మీర్చ విన్ే ఇాంగ్లీష్ వాకాాలిా తిరిగ్ ిఅనాండి.  
 

Hi David, Where are you from?  

 

I’m from London.  

 

How about you?  

 

I’m from Manchester.  

 

సరల, ఈ ఇాంగ్లీష్ ని మీరెాంత్ బాగ్ా గుర్చత  పెట్ుట క న్నారో చూదనద ాం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాలిా ఇాంగ్లీష్ లో 
అనాండి. 
హాయ్ డేవిడ, నువవాకకడి నుాంచి వచనువప?  

Hi David, Where are you from? 

 

లాండన్  నుాంచి .  

I’m from London.  

 

మరి నీ సాంగతి?  

How about you? 

 

న్ేను మాాంఛెసటర్  నుాండి .  

I’m from Manchester.  

 

బరహామాండాం – ఇాంగ్లీష్ లో ఊరిగురిాంచి ఎలా మాట్ాీ డనలో ఇప్పుడు మీక  తెలిసిాంది కదన. మర ిమీ ఊరి పేర్చ 
చెప్తత  లారెన్ ప్రశ్ాక  జవాబివాాండి.  
Hi, where are you from?  

 

I’m from Manchester. 

భలే, ఇప్పుడు ప్తరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబుల  సరి చూసుకోాండి.  
Lauren  

Hi David, Where are you from? 

 

David 

I’m from London. How about you? 

 

Lauren 

I’m from Manchester.  
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భలే చకకగ్ా చేశారల, ఇప్పుడు ఇాంగ్లీష్ లో మీ ఊరి పేర్చ చెప్ుగలర్చ, ఎదుట్ి వార ిఊరి పేర్చ కనుకోకగలర్చ.  
మీర్చ న్ేర్చుక నాది స్ాధన చెయాడాం మరిు పో కాండేాం! ఇక మీ మిత్ుర లతో కలిసి ఇాంగ్లీష్ లో ఊరి పేర్చ 
చెప్ుడాం, అడగడాం అన్ే అభ్ాాసాం చేసూత  ఉాండాండ.ి  

రోజు వారల ఇాంగ్లీష్ ని న్ేరలు మరినిా కార్ాకమాాల కోసాం మమమలిా మళీ్ల కలవాండ.ి 

Bye! 


