BBC LEARNING ENGLISH

How do I…
How do I ask for information politely?
This is not a word-for-word transcript

సౌమ్య
హాయ్! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. ఇదిగో నాతో పాటూ Sam క్ూడా ఉనాార్ు.
Sam
Welcome, everybody.
సౌమ్య
మనం ఏదైనా కొతత ప్రదేశానికి వెళ్లినప్పుడు మనక్ు కావాలసిన information - సమాచారానిా ఇంగలిషలో
polite గా అంటే మరాయదప్ూర్ాక్ంగా ఎలా అడగాలో తలుసుక్ుందాం. మ ందుగా Adam మ గు ర్ు
విభినా వ్యక్ుతలతో జరలపిన సంభాషణను విందాం. అతను ‘the ne arest supermarket’ అంటే దగు ర్లో
ఉనా సూప్ర్ మారకెట్ గ రలంచి information అడుగ తునాార్ు. ఎలా అడుగ తునాారో జాగరతతగా
గమనించండి. మీక్ు ప్ూరలతగా అర్థం కాక్పో యినా ఫర్వాలేదు. నేను మీక్ు సహాయం చేస్త ాను.
Adam
Excuse me! Where’s the nearest supermarket, please?
Woman 1
Oh, yes. Turn down here on the left, then…
Adam
Hello! Sorry to bother you. Do you know where the nearest supermarket is, please?
Man
Yes, I do. Go straight down here, then turn left…
Adam
Hi there. Can you tell me where the nearest supermarket is, please?
Woman 2
Yes, of course I can. It’s just down here on the right…
సౌమ్య
What do you think? Do you think Adam knew the people he was asking, Sam?
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Sam
No, I think he was talking to strangers, people he didn’t know. So he was being very polite.
సౌమ్య
అవ్పను. ఆ మ గు ర్ు వ్యక్ుతలెవ్రో అతనికి తలీదు. అందుక్ని అతను చాలా polite గా అడిగార్ు. Sam,
what words and phrases did Adam use to ask people politely?
Sam
Well, he used ‘please’ a lot! And also ‘excuse me’ and ‘sorry to bother you’ in a polite voice
or intonation.
సౌమ్య
అతను, వాళ్ి దృష్ిి తనవెైప్ప తిప్పుకోవ్డానికి మూడు phrases వాడార్ు.
Sam
Absolutely! And then he asked for the same thing, but in three different ways.
సౌమ్య
సరే, మొదటి ప్రశ్ా మళ్లి విందాం.
Where’s the nearest supermarket, please?
సౌమ్య
అతను ‘Where’s…’ అని ప్రశ్ా మొదలుపెడుతూ తనక్ు కావాల్సిన సమాచారానిా అడిగార్ు. ‘Where’
and ‘is’..ఈ రకండిటినీ క్ల్సపి ‘Where’s గా ప్లకొచుు. ఇక్ెడ ‘where’ కాక్ుండా వేరే ప్దాలు క్ూడా
వాడొ చుు.
Sam
Yeah, you can say ‘What’s the nearest supermarket?’ or ‘Which is the nearest supermarket?’
Shall we practise the pronunciation? Repeat after me:
‘Where’s the nearest supermarket, please?’
‘What’s the nearest supermarket, please?’
‘Which is the nearest supermarket, please?’
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సౌమ్య
Thank you, Sam! Adam వాళ్ి ని సూటిగా అడిగార్ు. అలా కాక్ుండా ప్రోక్షంగా అంటే indirect గా క్ూడా
అడగొచుు. వీటిని ఇంగలిషలో indirect questions అంటార్ు. మనం డొంక్తిర్ుగ డు ప్రశ్ాలు అంటాం క్దా!
అలాంటివ్నామాట. విందాం.
Do you know where the nearest supermarket is, please?
Can you tell me where the nearest supermarket is, please?
సౌమ్య
Ok, మొదటి ప్రశ్ా ‘Do you know where…?’ - ‘మీక్ు తలుస్ా ఎక్ెడ ఉందో …?’ అంటూ
మొదలయియంది.
Sam
And the second question started with ‘Can you tell me where…?’
సౌమ్య
‘Can you tell me where…?’ – ‘ఎక్ెడుందో చప్ుగలరా...?’ రకండు ప్రశ్ాలూ ఎలా మ గలంచార్ు? Sam
చపాతర్ు వింటూ పారకటిస్ చయయండి. మ ఖ్యంగా ‘is’ ఎక్ెడ వ్స్ోత ందో గమనించండి.
Sam
Ready? Repeat after me:
‘Do you know where the nearest supermarket is, please?’
‘Can you tell me where the nearest supermarket is, please?’
సౌమ్య
గమనించారా? Indirect questions లో వెర్్ ‘is’ అనేది ప్రశ్ాంతా అడిగలన తర్ువాత చివ్రోి వ్స్ోత ంది. సరే,
ఇప్పుడు కొంత స్ాధన చేదద ాం. టాయిలెట్ ఎక్ెడ ఉంది అని ఒక్ అప్రలచితుడిని మీర్డగాల్స. ఎలా
అడుగ తార్ు? ‘Where’ అని మొదలుపెటిండి. ‘Please’ అనడం మరలుపో క్ండి. తర్ువాత Sam క్ూడా
జవాబ చపాతర్ు. విని, మీ వాకాయనిా సరలపో లుుకోండి.
Sam
Where’s the toilet, please?
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సౌమ్య
Great! ఇప్పుడు మళ్లి అదే ప్రశ్ా indirect గా అడగండి. ఇందులో ‘is’ ఎక్ెడ రావాలో గ ర్ుతందిగా?
Sam
Do you know where the toilet is, please?
సౌమ్య
Good! ‘Can you tell me where the toilet is, please?’ అని క్ూడా చపప ుచుు. ఇప్పుడు మీక్ు
ఎవ్రకైనా తల్సయని వ్యక్ుతలను polite గా information అడగడం ఎలాగో వ్చేుసింది.
Sam
Yes, well done, everyone!
సౌమ్య
మరో 'How do I…'? ఎపిస్ో డలో మళ్లి క్లుదాదం. అంతవ్ర్క్ూ Bye!
Sam
Until next time, bye!
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