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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I talk about my education? 
This is not a word-for-word transcript 
 

પે્રઝન્ટર 

કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ મ ાં તમ ર ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મ રી સ થે છે સેમ. હલે્લો 

સેમ...વેલકમ! 

Sam 

Hi everybody! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજ વ ત કરીશ ાં…ચ લો જોઈએ કે તમે ચોક્કસ અન મ ન લગ વી શકો છો કે નહીં.  
ચચ ાને આગળ વધ રીએ એ પહલે ાં તમે ચ ર વ્યક્તતઓને સ ાંભળો, જે કાંઈક મહત્તત્તવન ાં જણ વી રહ્ ાં છે. 
અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે બધ  શ ાં 
જણ વી રહ્ ાં છે. 

1. I started primary school when I was 6. 

2. I left high school when I was 18 to go to university. 

3. I graduated from Manchester University and I got a degree in engineering. 

4. I left secondary school when I was 16 and I went to college, where I got a 

certificate in business 

 

પે્રઝન્ટર 
Ok! તો બધ  પોત ન ાં ભણતર એટલે કે મશક્ષણ મવશે જણ વી રહ્ ાં છે. બર બરને સેમ? 

 

Sam 

Yes, they used lots of different ways to talk about education. So let’s have a closer 

look! 

 

પે્રઝન્ટર 
હ , તો સૌથી પહલે ાં આપણ ેમવમવધ શૈક્ષણણક સાંસ્થ ઓ મવશે વ ત કરીએ. તમે સ ાંભળ્ ાં ‘primary 

school’ એટલે પ્ર થમમક શ ળ , ‘secondary school’ એટલે મ ધ્યમમક શ ળ  ‘high school’ એટલે 
મ ધ્યમમક શ ળ  ‘college’ એટલે મહ મવદ્ય લય અને ‘university’ એટલે મવશ્વમવદ્ય લય. 
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Sam 

And what verbs did they use with these places? Let’s listen again – the verbs will 

come before the schools. 

 

‘I started primary school when I was 6.’ 

 

‘I left secondary school when I was 16 and I went to college ’ 

 

પે્રઝન્ટર 

Ok. તમે સ ાંભળ્ ાં ‘started’ એટલે કે શરૂ કરવ ાં કે કર વવ ાં, ‘left’ એટલે કે છોડવ ાં અને ‘went’ એટલે 
જવ ાં. 
 

Sam  

And these verbs are all in the past simple. Shall we practise the pronunciation? 

Please repeat after me: 

 

‘I started primary school when I was 6.’ 

 

‘I left secondary school when I was 16…’ 

 

‘…and I went to college.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, શ ાં તમે નોંધ્્ ાં કે અંગ્રજેીમ ાં ‘went’ પછી ‘to’ નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્્ ાં છે પણ શ ળ  મવશે 
વ ત કરતી વખતે ‘the’ નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો નથી. ફરીથી સ ાંભળો અને જાણો કે શૈક્ષણણક 
લ યક ત મવશે તમે અંગ્રજેીમ ાં કઈ રીતે જણ વશો. મમત્રો, સ ાંભળો અને જાણો કે કઈ ક્રિય પદનો બે વખત 
ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો છે.  
 

‘I graduated from Manchester University.’ 

 

‘I got a degree in engineering.’ 

 

‘I got a certificate in business.’ 

 

Sam  

Did you hear it? The verb they used twice was ‘got’. 
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પે્રઝન્ટર 
હ . વ્યક્તતન ેકહ ેછે ‘got a degree in engineering’ એટલે ઇજનેરી પદવી લીધી અને ‘got a 

certificate in business’ એટલે કે વ્યવસ મયક મશક્ષણનો કોષા પણૂા ક્ ું. ‘Degree’ અને ‘a 

certificate’ પછી અંગ્રેજી શબ્દ ‘in’ નો ઉપયોગ કરવ મ ાં આવ્યો છે ક રણકે વ ક્યમ ાં બન્ન ેકત ા છે. 
વ્યક્તત બને્ન કત ા ઉપર ભ ર આપવ  મ ટે અંગ્રેજી શબ્દ ‘in’ નો ઉપયોગ કરે છે. મમત્રો, બીજો ક્રિય પદ 
જે તમે સ ાંભળ્ ાં એ છે ‘graduated’, જે ‘graduate’ નો ભતૂક ળ પ્રક ર છે. 
  

Sam  

And after ‘graduated’, it’s important to remember to use ‘from’ before the name of 

the place. Let’s practise saying these altogether. Repeat after me:  

 

‘I got a degree in engineering.’ 

 

‘I got a certificate in business.’ 

 

‘I graduated from Manchester University.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવ ેબીજી મહત્તતવની વ ત! સ ાંભળો કે વ્યક્તતઓ પોત ની ઉંમર કઈ રીતે જણ વે છે. 
 

‘I started primary school when I was 6.’ 

 

‘I left high school when I was 18.’ 

 

‘I left secondary school when I was 16.’ 

 

પે્રઝન્ટર 

બધ  ‘when I was’ કહીને ઉંમર જણ વે છે. 

 

Sam 

Let’s try it! Repeat after me: 

 

‘when I was…’ 

 

પે્રઝન્ટર 
Ok! તો મમત્રો, આજે તમે જાણ્ ાં કે પોત ન ાં ભણતર એટલે કે મશક્ષણ મવશે અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વવ ાં. 
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હવે સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તો પ્રશ્ન છે કે તમે ‘primary school’ શરૂ ક્ ું ત્તય રે તમ રી ઉંમર 
શ ાં હતી? મમત્રો, જવ બ આપતી વખતે ક્રિય પદ ‘started’ નો ઉપયોગ કરશો કે પછી ‘left’ નો? પોત નો 
જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
 

Sam  

I started primary school when I was 6. 

 

પે્રઝન્ટર 

Good! મમત્રો, હવે તમે ‘a certificate in’ નો ઉપયોગ કરીને વ ક્ય કહો. તમે કોઈ પણ અભ્ય સિમ 
જણ વી શકો છો. પોત નો જવ બ સેમન ાં જવ બ સ થે સરખ વો. 
  

Sam  

I got a certificate in teaching. 

 

પે્રઝન્ટર 
Is that true, Sam? 

 

Sam  

Yes, it is! And now you can talk about your education, as well. 

 

પે્રઝન્ટર 
Yes! And please join us for the next episode of How do I…for more education! Bye! 

 

Sam  

Bye bye! 


