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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 

How do I respond to news? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમારા બધાન ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે સેમ. 

હલે્લો સેમ...વેલકમ! 

Sam  

Welcome everybody. Hello! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, જો તમારે કોઈ સમાચાર ઉપર અંગ્રજેીમાાં પ્રમતક્રિયા આપવી હોય તો કઈ રીતે આપશો? આજે અમે 
આ અંગ ેચચાા કરીશ ાં. ચચાાને આગળ વધારીએ એ પહલેાાં તમે ડમેવડ અને મેગનને સાાંભળો. અઘર ાં 
લાગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવામાાં મદદ કરીશ ાં. હવે તમે સાાંભળો અને નક્કી કરો કે ડમેવડ 
કઈ ‘test’ એટલે પરીક્ષા આપવાનો છે. મમત્રો, મેગન શ ાં પ્રમતક્રિયા આપે છે, તે પણ સાાંભળો. 
  

David 

I’m nervous. I'm taking my driving test this afternoon! 

Megan  

Good luck! Hope it goes well. 

 

David 

The driving test was terrible. I failed! 

Megan  

Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time! 

 

David 

The driving test was fine this time. I passed! 

Megan  

Well done. Congratulations! 

 

પે્રઝન્ટર  

તો ડમેવડ ‘driving test’ એટલે મોટર ચલાવવાની પરીક્ષા આપવાનો છે. ત ેમેગનને ત્રણ અલગ-
અલગ સમાચાર આપે છે અને દરેક વખતે મેગન અલગ રીતે પ્રમતક્રિયા આપે છે. મમત્રો, ડમેવડ જ્યારે 
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જણાવે છે કે તે ભમવષ્યમાાં ‘driving test’ આપશે તો મેગન શ ાં પ્રમતક્રિયા આપે છે? જાણવાાં માટે 
સાાંભળો.  
‘Good luck! Hope it goes well.’ 
 

પે્રઝન્ટર 

મેગન કહ ેછે ‘Good luck!’ જેનો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે શ ભકામના. સાથ-ેસાથે તે ‘Hope it goes 

well’ કહ ેછે જેનો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે આશા રાખ ાં છાં કે બધ ાં સારી રીતે પણૂા થશે. ‘Hope it goes 

well’ માાં જે ‘it’ છે તે ડમેવડનાાં ડ્રાઇમવિંગ ટેસ્ટ મવશે છે. પણ જો ડમેવડને એકથી વધ  ટેસ્ટ આપવ ાં હોય 
ત્યારે? 
 

Sam 

You would say 'they' – 'Hope they go well!' You can also say 'I' in 'hope it goes well', 

but we like to make things shorter in English, so we usually just start with 'Hope…' 

 

પે્રઝન્ટર 

And we don’t have to always say both of these phrases together, do we, Sam? 

 

Sam  

Oh no, you can just say one! Now, let's practise the pronunciation! Repeat after me: 

 

‘Good luck!’ 

 

‘Hope it goes well!’ 

Let's listen to Megan again. This time it's bad news! 

‘Oh, I'm sorry to hear that. Better luck next time.’ 

પે્રઝન્ટર 
ફરીથી - બ ેશબ્દસમહૂો, જેનો ઉપયોગ એકસાથ ેઅથવા તો વ્યક્તતગત રીતે કરી શકાય છે. ડમેવડનાાં 
ખરાબ સમાચાર સાાંભળીને મેગન એને સહાન ભમૂતથી જવાબ આપે છે. તે અંગ્રજેીમાાં કહ ેછે ‘I’m sorry 

to hear that!’ 

 

Sam  

…and if you want to make this stronger, say: 'I'm so sorry to hear that!'… 

પે્રઝન્ટર 

…અને તે 'Better luck next time' પણ કહ ેછે જેનો ગ જરાતીમાાં અથા થાય છે બીજીવાર તમે સફળ 
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થાઓ એવી શ ભકામના. પણ યાદ રહ ેકોઈ અઘક્રટત ધટના માટે આ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરવો નહીં. 
વ્યક્તત જ્યારે કોઈ કાયામાાં અસફળ થાય ત્યારે આ શબ્દસમહૂનો ઉપયોગ કરો. 
 

Sam  

Again, this is short. You could say 'I wish you better luck next time!' or 'I hope you 

have better luck next time!' They all have the same meaning.  

Quick practice of pronunciation – repeat after me:  

  

‘I'm sorry to hear that.’ 

 

‘Better luck next time.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

અન ેહવ ેસારા સમાચાર ઉપર પ્રમતક્રિયા કઈ રીતે આપવ ાં તે મવશ ેજાણવા માટે ફરીથી મેગનને સાાંભળો. 
  

‘Well done. Congratulations!’ 

 

પે્રઝન્ટર 

અમને આશા છે કે તમને વેલડન મવશે ખબર છે કારણકે અમે તમને વેલડન દરેક ઍમપસોમાાં કહીએ 
છીએ!  

 

Sam 

Yes! You can also say ‘Good work!', 'Good job!', 'Excellent!', 'Amazing!', 

'Wonderful!'… 

 

પે્રઝન્ટર 

'Congratulations!' નો ઘણી જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે લગ્ન, જન્મક્રદવસ અને 
બીજા કોઈ શ ભકાયોમાાં. પણ મમત્રો, જ્યારે વ્યક્તત સફળતાાં મેળવે ત્યારે ‘congratulations’ ની 
જગ્યાએ 'well done' નો ઉપયોગ કરો. 
 

Sam 

Absolutely! Time to practise the pronunciation. Repeat after me:  

 

‘Well done!’ 

 

‘Congratulations!’ 
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પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sam. મમત્રો, કોઈ સમાચાર ઉપર પ્રમતક્રિયા કઈ રીતે આપવ ાં તે મવશે આજે તમે જાણ્ ાં. હવે 
સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. 
 

તમારા મમત્રને લૉટરી લાગી છે. હવે આ સમાચાર સાાંભળીને તમે શ ાં પ્રમતક્રિયા આપશો? સેમ તમને 
જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે મવચારવાનો સમય હશે.  
 

‘I just won the lottery! I'm so happy!’ 

 

Sam  

Congratulations! 

 

પે્રઝન્ટર 

Excellent! તમારા મમતે્ર કાંઈક ખોઈ નાખ્ ાં છે અને એ મવશે તમને જણાવી રહ્યો છે. તમે મમત્રને સાાંભળો 
અને પછી જણાવો કે તમે આ ક્સ્થમતમાાં શ ાં કહશેો. સેમ તમને જવાબ જણાવે એ પહલેાાં તમારી પાસે 
મવચારવાનો સમય હશે. 
 

‘I lost my dog! I'm so sad.’ 

 

Sam  

I'm so sorry to hear that! 

 

પે્રઝન્ટર 

Did you say the same? Well done! 

 

Sam  

Yes, and congratulations, and good luck! Bye bye, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

Please join us for the next episode of How do I… Bye! 


