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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I accept or refuse things? 
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 શ ન. હલે્લો 

શ ન...વેલકમ! 

Sian  

Hello, everybody. 
 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે ચચ ાની શરૂઆત કરીશ ાં ચ ર લોકોને સ ાંભળીને. ચ રેયને પછૂવ મ ાં આવ્ ાં છે કે શ ાં તેઓ કેક 
લેવ ન ાં પસાંદ કરશે કે નહીં. અઘર ાં લ ગત ાં હોય તો ડોન્ટ વરી, અમે તમને શીખવ મ ાં મદદ કરીશ ાં. 
સ ાંભળો અને નક્કી કરો કે ચ રેય વયક્તતઓમ ાંથી કેટલ  લોકો કેક ખ વ  મ ટે ર જી થ ય છે. 
 

Would you like some chocolate cake? 

Yes please. That would be lovely. 

I’d love some, thanks! 

I’m ok thanks. 

 

Thanks, but I'm really full. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્ય ? ચ રમ ાંથી બે વયક્તત કહ ેછે તે કેક ખ શે. Sian, shall we look at the 

language they used to accept and refuse things? 

 

Sian  

Yes, so the first person said ‘yes please’ – this is a very common way to accept something. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, તમે મ ત્ર ‘yes please’ કહી શકો છો. સ મ ન્યતઃ આપણે ‘yes please’ પછી કાંઈક કહીએ છીએ. શ ાં 
તમને એ ય દ છે? જાણવ  મ ટે સ ાંભળો. 
 

Yes please. That would be lovely. 

 

Sian  

So we can say ‘that would be lovely’ or you can change the adjective to something else positive. For 

example ‘that would be great’ or ‘that would be nice’. Let’s practise that. Repeat after me. 
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Yes please. That would be lovely. 

 

Yes please. That would be great. 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! હ ાં કેક ખ ઈશ, એ જણ વવ  મ ટે બીજી વયક્તત ક્ય  શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે? જાણવ  મ ટે 
સ ાંભળો. 
 

I’d love some, thanks! 

 

Sian  

OK so you can say ‘I’d love some, thanks’ – we use ‘some’ because here chocolate cake is 

uncountable. If someone asks you if you’d like something countable – such as a cup of tea – you can 

say ‘I’d love one, thanks’. So let’s practise that. 

 

‘I’d love some, thanks’. 

 

I’d love one, thanks’. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. મમત્રો, હવે વ ત કરીએ બીજા બે વયક્તતઓની, જેમને કેકને ન  કહ્ ાં. બન્ને વયક્તતઓ મવન્રમત થી 
ન  કહ ેછે. હવે સ ાંભળો કે પ્રથમ વયક્તત કઈ રીતે ન  કહ ેછે. 
 

I’m ok thanks. 

 

પે્રઝન્ટર 

Hmm, Ok! So it’s not very polite to just say ‘no’ is it? 

 

Sian  

Exactly, so ‘I’m ok thanks’ is a much more polite way to say ‘no’. You can also say ‘I’m alright thanks’ 

or I’m fine thanks’ or even just ‘no thanks’. Let's practise the pronunciation. Repeat after me. 

 

I’m ok thanks. 

 

I’m alright thanks. 

 

No thanks. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, ‘I’m ok, thanks’ કહવેમ ાં કાંઈ ખોટ ાં નથી પણ સ થે-સ થે જો તમે ક રણ પણ જણ વો તે એ વધ રે 
યોગ્ય ગણ શે. મમત્રો, ચોથો વયક્તત કેક ન ખ વ  મ ટે ક્યો ક રણ આપે છે? જાણવ  મ ટે ફરીથી સ ાંભળો. 
 

Thanks, but I'm really full. 
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પે્રઝન્ટર 
Ok, તો વયક્તત કહ ેછે ‘thanks, but I’m really full’. ‘I’m full’ નો અથા થ ય છે કે મ ર ાં પેટ પરેૂપરૂ ાં ભરેલ ાં 
છે.  
 

Sian 

Exactly, so you can give any reason you like, but remember to say ‘thanks’ first. 

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks, Sian. મમત્રો, હવે તમને ખબર છે કે અંગ્રજેીમ ાં કોઈ વસ્ત  ને હ  અથવ  ન  કઈ રીતે કહવે  ાં. હવે 
સમય થયો છે અભ્ય સ કરવ નો. તો હવ ેતમે આ વયક્તતને સ ાંભળો. 
 

Do you want a cup of tea? 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને ચ  પીવી છે, તો હવે અંગ્રેજીમ ાં કઈ રીતે જણ વશો? તમે આ પ્રશ્નનો જવ બ બ ેરીતે આપી શકો 
છો. પોત નો જવ બ શ નન ાં જવ બ સ થ ેસરખ વો. 
 

Sian  

Yes please, that would be lovely. 

 

I’d love one, thanks. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ! હવે બીજી વયક્તતને સ ાંભળો. 
 

Do you want some more pizza?  

 

પે્રઝન્ટર 

તમે ન  કહો પણ ક રણ જણ વવ ની જરૂર નથી. 
 

Sian  

I’m ok thanks. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમે એમ પણ કહી શકો ‘no thanks’ અથવ  તો ‘I’m fine thanks. હવે તમે ન  કહો અને ક રણ પણ 
જણ વો. તમ ેકહો ‘on a diet’ એટલે કે ઉપવ સમ ાં છો. 
 

Sian  

Thanks, but I’m on a diet. 

 

પે્રઝન્ટર 

Well done! Now you can accept and refuse things politely. It’s time for me to get my morning cup of 

coffee. Do you want one Sian? 
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Sian  

I’d love one, thanks. See you next time everybody. Bye! 

 

પે્રઝન્ટર 

Bye! 


