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Essential English Conversation
బట్టల: పరిమాణం, రంగు
This is not a word-for-word transcript
కల్యాణి
హలో! బావున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ాాగతం! ఇంగ్లీషులో మాట్ాీడుకోవడననికి
తప్పనిసరి ఐన విషయాలని మీరిక్కడ న్ేర్చుక్ ంట్ార్చ. న్న పేర్చ క్లాాణి. Shopping కి వెళ్లినప్పుడు
రకరకాల size లూ, colour ల వస్త
ు వుల కోసం అడగడం ఇకకడ మీరు నేరుుకందురు గాని. ఇదిగ్ో ... వీరిద్దర్ూ
ఏం మాట్ాీడుక్ ంట్ున్నారో ఒక్స్ారి విని చూడండి.

Shop assistant
Can I help you?
Dan
Yes, do you have these shoes in size 9?
Shop assistant
No, but we have them in size 8 and 10.
కల్యాణి
కాసత క్షట ంగ్ా ఉందన మరేంం ప్రేంీద్మ ..., దననిా చినా చినా ముక్కల గ్ా చేసి చూదనదం ఉండండి ... మొట్ట మొద్ట్ా

Dan ని shop assistant ఏమని అడిగంది - ‘మీకేదన్నా కావాలా?’ ‘Can I help you?’ అని అంది. విని మీరూ
అనండి.
Can I help you?
కల్యాణి
ఆప్పుడు Dan ఏమన్నాడు -‘Yes, do you have these shoes in size 9?’, ‘ఔను, మీ ద్గగ ర్ size 9లో ఈ
shoes ఉన్నాయా?’ అని అడిగ్ాడు. దుకాణంలో ఆ వస్త
ు వు - వేరే colour లోనో, size లోన్ో ఉందన అని
క్నమకోకడననికి - ‘Do you have these in…?’ అనే ఈ పరశ్ాని వాడతం. వస్త
ు వు ఒకటైతే - ‘this’ అనీ, అంత
కంటే ఎకకవెైతే these అనీ వాడతం. So - దుకాణంలో ఒక వస్త
ు వు - black colour లో, 8 size లో ఉందన అని
క్నమకోకవాలనమకోండి - ఈ పరశ్ాలని వేస్ుం.
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Do you have these shoes in black?
Do you have these in size 8?
ఇదిగో, విని మీరూ అనండి.
Yes, do you have these shoes in size 9?
కల్యాణి
చివరగా, shop assistant ఏమందంటే - ‘లేదండీ, మా దగగర size 8,10 – ఇవే ఉన్నాయి ప్రసత మతం.’ ‘No, but
we have them in size 8 and 10.’ అంది. విని మీర్ూ అనండి.
No, but we have them in size 8 and 10.
కల్యాణి
Great –దుకాణంలో కంత మంది మాట్ల
ి డుకంటున్నారు వినండి.
Can I help you?
Yes, do you have these trousers in black?
No, but we have them in brown.

Can I help you?
Yes, do you have these sunglasses in white?
No, but we have them in silver

కల్యాణి
సరేం, మళ్లీ చేసి చూదనదమా? ఇప్ుపడు ఈ ఇంగ్లీష్ వాకాాల్నా విన్నాక్ మీర్ూ అనండి.
Can I help you?
Yes, do you have these shoes in size 9?
No, but we have them in size 8 and 10.
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కల్యాణి
సరేం, ఈ ఇంగ్లీష్ని మీరంత బాగ్ా గుర్చత పెట్ట ుక్ న్నారో చూదనదం! ఏదీ, ఈ తెల గు వాకాాల్నా ఇంగ్లీష్లో
అనండి.

మీకేమన్నా కావాలా?
Can I help you?
ఔను, ఈ shoes మీద్గగ ర్ size 9లో ఉన్నాయా?
Yes, do you have these shoes in size 9?
లేదండీ, మా దగగర size 8,10 – ఇవే ఉన్నాయి ప్రసత మతం.
No, but we have them in size 8 and 10.
కల్యాణి
Fantastic – మీరు shoppingకి వెళ్లినప్పుడు రకరకాల sizeల వస్త
ు వుల కోసం అడగడమెలాగో తెలిసంది కదా.
మరి store assistantతో సంభాషణ జరిపి, ఆ దుకాణంలో size 7లో socks ఉన్నాయేమో కనుకోకండి.
Can I help you?
No, but we have them in size 8 and 10.
కల్యాణి
ఇప్ుపడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబుల సరి చూసమకోండి.

Shop assistant
Can I help you?
Dan
Yes, do you have these shoes in size 9?
Shop assistant
No, but we have them in size 8 and 10.
కల్యాణి
Well done! మీరు shoppingకి వెళ్లినప్పుడు వస్త
ు వులో
ి రకరకాల sizeలూ, colourల కోసం ఇంగ్లీష్లో
అడగడమెలాగో తెలిసంది కదా ఇక్ మితురలతో క్ల్నసి ఈ ప్రశ్ా -‘Do you have this/these in…?’ వేయడననిా
అభ్ాాసం చేసత ూ ఉండండి. మరినిా విషయాల్నా తెల సమకోడననికి Essential English Conversation లలో మమమల్నా
మళ్లీ క్లవండి. Bye!
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