BBC LEARNING ENGLISH

How do I…
How do I give directions?
This is not a word-for-word transcript

సౌమ్య
హాయ్! ‘How do I…’ కార్యక్రమానికి స్ాాగతం. నేను స్ౌమయ. ఇదిగో నాతో పాటూ Sam క్ూడా ఉనాార్ు.
Sam
Hello! And welcome!
సౌమ్య
ఇవాళ, ఇంగలిషలో directions అంటే దారల చూపడం ఎలాగో తెలుసుక్ుందాం. Simonక్ు బస్ స్టేషన్ ఎక్కడ
ఉందో తెలియటేి దు. ముగుుర్ు అపరలచితులను అడిగార్ు. వాళలి ఎలా జవాబు చెపాారో వందాం. మీక్ు
పూరలిగా అర్థం కాక్పో యినా క్ంగార్ుపడక్ండి. నేను మీక్ు సహాయం చేస్ి ాను. వాళలి ముగుుర్ూ Simon
క్ు ఒకే దారల చెపాారా? లేక్ వేర్ు వేర్ు దార్ులా? వనండి.
Excuse me! Where's the bus station, please?
1. Go straight on, take the first road on the left, and it'll be on your right.
2. Go straight down here, take the first road on your left, and it's on the right.
3. Just go straight, turn left at the supermarket. It'll be on the right.
సౌమ్య
గమనించారా? ముగుుర్ూ మూడు వధాలుగా చెప్పానా ఒకే దారల చూప్పంచార్ు.
Sam
So let's look at those different phrases they used.
సౌమ్య
వాళలి ముగుుర్ూ వాకాయలను ఎలా మొదలుప్ెటే టరో మరోస్ారల వందాం.
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Go straight on…
Go straight down here…
…just go straight…
సౌమ్య
అందర్ూ క్ూడా ‘go straight’..తినాగా వెళి ల అనే చెపాార్ు. కాక్పో తే మూడు ర్కాలుగా చెపాార్ు.
మొదటి వ్యకిి ‘go straight on’ అనాార్ు. రండో వ్యకిి ‘go straight down here’ అనాార్ు.
Sam
You can even say 'go straight up here'! Let's practise the pronunciation. Repeat after me:
‘Go straight on’.
‘Go straight down here’.
సౌమ్య
ముగుుర్ూ ‘take’ అనే కియ
ర
వాడార్ు. ఎలా వాడారో మళ్లి వందాం. పరతీ వాక్యంలోనూ ఈ కియ
ర
తర్ువాత
ఏమొస్ోి ందో జాగరతిగా గమనించండి.
…take the first road on the left…
…take the first road on your left…
సౌమ్య
Ok, ‘take’ తర్ువాత 'the first road'..మొదటి ర్హదారల అని వ్చిచంది. 'The second road', 'the third
road'..ఇలా ఏదెైనా చెపప ాచుచ. తర్ువాత 'on the left'..ఎడమచేతి వెైపు అని చెపాార్ు. 'On the right'
అంటే క్ుడిచేతివెైపు.
Sam
And here, you can use 'on the' or 'on your' before 'right' and 'left'. Shall we practise?
Repeat after me:
‘Take the first road on the right’.
‘Take the second road on your left’.
సౌమ్య
తర్ువాత ‘turn’ అని క్ూడా వాడార్ు క్దా. ఈ కియ
ర ను ఎలా వాడారో చూదాదం.
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…turn left at the supermarket.
Sam
Left or right!
సౌమ్య
Yes! ఏదెైనా landmark-మైలురాయి దగు ర్ తిర్గండి అని చెపాాలంటే ‘at’ అని వాడి ఆ landmark
ఏమిటో చెపాాలి. లేదా వేరే మార్ు ంలోకి వెళిమని చెపాాలంటే ‘on’ అని వాడి ఆ మార్ు ం ప్టర్ు చెపాాలి.
Sam
Quick practice! Repeat after me:
‘Turn left at the supermarket.’
‘Turn right on King’s Road.’
సౌమ్య
చివ్రలగా, Simon క్ు గమయం తెలుపడానికి వాడిన పదాలు ఏవ?
…and it’ll be on your right.
…and it’s on the right.
It’ll be on the right.
Sam
They used 'on the' or 'on your' before 'right' and 'left' again. And before that?
సౌమ్య
Before that, ‘it'll be' అనాార్ు. 'it will be' క్ు క్ుదింపు ‘it'll be' అవ్ుతుంది. 'It’s' అని క్ూడా
అనాార్ు. రండింటికీ అర్థం ఒక్టే.
Sam
And repeat after me:
‘It's on the left’.
‘It'll be on the right’.
సౌమ్య
ఇపుాడు క ంచం పారకీేస్ చేదద ాం. బటయంకక్ు వెళిడానికి మిమమలిా దారల అడిగార్నుక్ుందాం. ఎలా చెపి ార్ు?
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తర్ువాత Sam క్ూడా చెబుతార్ు. మీర్ు సరలగు ా చెపాారో లేదో సరలచూసుక ండి. మొదట, తినాగా వెళిమని
చెపాండి. ‘On’ వాడండి.
Sam
Go straight on…
సౌమ్య
Great! ఇపుాడు ఆ స్పనిమా హాల్ దగు ర్ ఎడమవెైపు తిర్గమని చెపాండి. ‘At’ అని వాడాలి. గుర్ుింది
క్దా?!
Sam
Turn left at the cinema…
సౌమ్య
చివ్రలగా అక్కడ ఎడమవెైపు ఉంది అని చెపాాలి. 'On the' అని వాడడం మర్చిపో క్ండి.
Sam
It's on the left.
సౌమ్య
Well done! ఇపుాడు మీర్ు ఎవ్రలకైనా, ఎక్కడికైనా సులువ్ుగా దారల చెప్టాయగలర్ు!
Sam
Excellent! So can you help me get out of the studio…
సౌమ్య
Turn right, Sam!
మరో ఎప్పస్ో డలో 'How do I…'? మళ్లి క్లుసుక్ుందాం. Bye!
Sam
Left or right? See you next time! Bye, everyone!

How do I…
bbclearningenglish.com

© British Broadcasting Corporation 2018
Page 4 of 4

