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Essential English Conversation 

కొత్తవారిని కలిసనిప్పుడు:  

నువ్వేం చేస్తత  ఉేంటావప… 

This is not a word-for-word transcript    
 

 

 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 1 of 3 

 

 

 
హలో! బావపన్నారా? Essential English Conversation లక ిస్ావగత్ేం! ఇేంగ్లీషులో మాటాీ డుకోవడననికి  త్ప్ునిస్ర ి
ఐన విషయాలని మీరకికడ న్ర్్చుక ేంటార్చ. న్న పేర్చ కలాాణ.ి  
ఇదగి్ో వీరది్దర్ూ తనము చసేే ప్నుల గురిేంచి మాటాీ డుక ేంటున్నార్చ, విేందనమా మరి...  
Amanda  

Hi James, What do you do? 

 

James 

I’m an engineer. How about you Amanda? 

 

Amanda 

I’m a farmer. 

 

కాస్త  కషటేంగ్ా ఉేందన ...  మరలేం ప్రలీద్ు, దననిా చినా చినా ముకకల గ్ా చేస ిచతదనద ేం ఉేండేండి ... 
మొటటమొద్టా ... జలమ్స ని - “నువ్వేం చసే్తూ  ఉేంటావు?” “What do you do?” అని అమేందన అడిగ్ిేంది. వృత్తత  
గురిేంచి కనుకోకవాలేంట ేఇేంగ్లీష్లో ఆ ప్రశ్ా వ్స్ాత ేం. ఏద ీ... ఒకస్ారివినిమీర్ూ అనేండి. 
What do you do?  

 

 

జలమ్స త్న్ో “ ఇేంజనీర ని” “an engineer” అని చపెుేడు. అలాగ్లమీర్చ కూడన న్ను ‘I’m’అని...మీరల వృత్తతలో 
ఉన్నారో అదికలిపిచెప్ప ుచుు.     
ఇేంజనీర్  అనా మాట  అచుుతో మొద్లౌత్ుేంది గనక “a engineer” అనలేద్ు, “an engineer” అన్నేం. ఈ 
విషయేం గమనిేంచేండి. ఇదగి్ో - ఒకస్ారివినిమీర్ూ అనేండి. 
I’m an engineer. 

 

 

త్రావత్ అత్ను అమేందనని అదే ప్రశ్ాఅడిగ్ాడు. అలా అడగ్ాలేంట ేదననిక ి‘how about you?’ అని వాడొచుు..  
ఇదగి్ో వినేండి. ఈ మాటలిా మీర్ూ అనేండి. 
How about you?  
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అమేందన - ఒక ర ైత్ు, అేంద్ుకని ఆమె “న్ను”, “I’m” అని “ ర ైతును”  “a farmer” అని చపెిుేంది. ఈ మాటలిా
వినిమీర్ూ త్తరగి్ి అనేండి. 
I’m a farmer.  

 

మీరలేం ప్ని చసే్తత  ఉేంటార్చ? ... స్రల మరి ... ఇప్పుడు కొనిా వృత్ుత లను ఇేంగ్లీష్ లో ఏమేంటారో విేందనేం. 
న్నొక డ్రైవర ని. 
I’m a driver.  

 

న్నొక నరస ని 

I’m a nurse.  

 

న్్ను హో టళీ్లోనత, ర స్ాట ర ేంటీలోనత వేంటల  చేస్ాత ను. ( I cook in hotels and restaurants) 
న్నొక షెఫ ను. 
I’m a chef.  

 

బాగుేంద ి– ఇదిగ్ో ఇకకడ వీళ్లీ  కూడన త్మ ప్నుల గురిేంచి మాటాీ డుక ేంటున్నార్చ. వినీ, మీర లా అన్నారో గుర్చత  
చేస్ుకోేండి. 
క ీయిర్  ఒక టచీర్ “a teacher”, ఏలిస్ ఒక సేల్సస ప్ర్సన్ “a salesperson”. 

Hi Claire, what do you do? 

 

I’m a teacher. How about you Alice? 

 

I’m a salesperson. 

 

మార్క ఒక బిలడర్ “a builder” పీట్ ఒక డనకటర్ “a doctor”. 

 

Hi Mark, what do you do? 

I’m a builder. How about you Pete? 

I’m a doctor. 

 

స్రల,మళీ్లచేసిచతదనద మా?ఇప్పుడుఈ ఇేంగ్లీష్వాకాాలిా విన్నాక మీర్ూఅనేండి.ఈస్ార ిమీక ప్రత్తవాకాేంర ేండు
స్ార్చీ వినప్డుత్ుేంది. 
 

Hi James, What do you do? 

 

I’m an engineer.  

 

How about you, Amanda?  

 

I’m a farmer.  
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స్రల, ఈ ఇేంగ్లీష్ ని మీర ేంత్ బాగ్ా గుర్చత  పటెుట క న్నారో చతదనద ేం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాలిా ఇేంగ్లీష్ లో అనేండి. 
జేమ్సస, నువ్వేం చేస్తూ  ఉేంటావ్?  

Hi James, What do you do? 

 

న్నొక ఇేంజనీర ని.  
I’m an engineer. 

 

అమేంద్, మరి నీ స్ేంగతి ?  

How about you, Amanda? 

 

న్నొక ర ైతును.  

I’m a farmer.  

 
బరహ్మేండేం–ఇేంగ్లీష్ లో ఉదయాగేం గురిేంచి ఎలా మాటాీ డనలో ఇప్పుడుమీక తలెిసిేందికదన.మరిఅమేందనప్రశ్ాక 
జవాబివవేండి. 
 

Amanda  

Hi, What do you do? 

 

I’m a farmer. 

 
భలే, ఇప్పుడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబుల  స్ర ిచతస్ుకోేండి. 
 

Amanda  

Hi James, What do you do? 

 

James 

I’m an engineer. How about you Amanda? 

 

Amanda 

I’m a farmer. 

 

భలేచకకగ్ాచేశార్చ,ఇేంగ్లీష్లో ఇప్పుడుమీవృత్తత  గురిేంచీ మీర్చచపె్ుగలర్చ,ఎద్ుటివారివృత్తత  గురిేంచీ 
అడగగలర్చ.మీర్చన్్ర్చుక నాదిస్ాధనచయెాడేంమరిుప్ో కేండేేం! ఇక మీ మిత్ుర లతోకలిసిఇేంగ్లీష్లోమీమీ 
ఉదయాగ్ాల గురిేంచి చపె్ుడేం,అడగడేంఅన్్అభ్ాాస్ేంచసే్తత ఉేండేండి. 
రోజువారలఇేంగ్లీష్ని న్్రలు మరనిిాకార్ాకరమాలకోస్ేంమమమలిామళీ్లకలవేండి.  Bye! 

 


