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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I… 
How do I ask for help with a task? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર  
કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે સેમ. હલ્લો 
સેમ...વેલકમ! 
 
Sam  

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, આજે આપણે જણીશ ાં કે કોઈની પાસે મદદ માાંગતી વખતે તમે અંગ્રજેીમાાં શ ાં કહશેો. Do you like to 

be helpful Sam?  

 

Sam 

Me? I'm always helpful – you know that! 

 

પે્રઝન્ટર 

Yes, that's true, usually you are…હવે, તમે ચાર લોકોન ેસાાંભળો. ચારેય કાંઈક કરી રહ્ાાં છે, જેમાાં તેમણે 
બીજા વ્યક્તતનાાં મદદની જરૂર છે. 

Insert 

Hey, Li. Could you please help me with this question? 

Would you mind lending me a hand with this diagram, Li? 

It would be really helpful if you could lend me that book, please Li. 

It’d be great if you could explain that to me Li. Thanks! 

પે્રઝન્ટર 

હા, ચારેય વ્યક્તતઓ ‘homework’ એટલે કે ગહૃકાયય પણૂય કરવા માટે બીજા વ્યક્તતની મદદ માાંગી રહ્ા 
છે. બબચારી લી, તે ખરેખર બહ  વ્યસ્ત રહવેાની છે. મમત્રો, વતતાાં કઈ રીતે મદદ માટે કહ ેછે? જાણ્વા માટે 
સાાંભળો. 
 

Insert 

Hey, Li. Could you please help me with this question? 

 

પે્રઝન્ટર 

તો તમે ‘please’ કહી શકો છો. સેમ, 'please' વાક્યમાાં કયા મકૂવ ાં શ ાં એનાથી કોઈ ફેર પડ ેછે? 

 

Sam 
We can say 'please could you' or 'could you please' – it doesn't matter. But do notice that it is more 
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polite to use 'could' than 'can' here. When we want to sound polite, intonation is very important. In 

the request we heard the intonation rose, and then fell at the end. Listen and repeat – try and copy 

the intonation. 

 

Could you please help me? 

 

Could you please help me with this question? 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે, બીજી મવનાંતીને સાાંભળો. વતતાાં શરીરનાાં કયા અંગ મવશે વાત કરી રહ્ો છે?  

 

Insert 

Would you mind lending me a hand with this diagram, Li? 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, તમે સાાંભળ્ ાં ‘hand’ એટલે કે હાથ. પણ કેમ? 

 

Sam 

'Lend a hand' is an idiom – and it means 'to help'. We also had 'would you mind' which is a way of 

requesting something. Listen to the pronunciation here – the 'd' joins to 'you' which sounds like 

'd'you'. Repeat after me: 

 

Would you mind? 

 

Would you mind lending me a hand? 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે, ત્રીજી મવનાંતી સાાંભળો. વતતાાં 'helpful' સાથે કયા મવશેષણનો ઉપયોગ કરે છે? 

 

Insert  

It would be really helpful if you could lend me that book, please Li. 

 

પે્રઝન્ટર 

તે 'helpful' ને મજબતૂ બનાવવા માટે 'really' નો ઉપયોગ કરે છે. 
 

Sam 

Yes, also notice the modal verbs here – 'would' and 'could'. 'It would' often becomes 'it'd'. Listen: 

 

It'd be really helpful if you could look at this. 

 

It'd be really helpful if you could tell me the answer. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે આ પ્રશ્નને ફરીથી સાાંભળો. વતતા કઈ રીતે પોતાની મવનાંતી રજૂ કરે છે? 

 

Insert 

It’d be great if you could explain that to me Li. Thanks! 
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Sam 

'It would be great if you could…' is another polite way of asking someone to do something. As we 

said before, 'it would' becomes 'it'd'. Here are some more examples of how we use the structure: 

 

It'd be great if you could help me. 

 

It'd be great if you could show me that. 

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. કલ્પનાાં કરો કે તમને 'picture' એટલે કે બચત્ર માટે મદદ 
જોઈએ છે. તો તમે અંગ્રેજીમાાં કઈ રીતે કહશેો? પોતાનાાં જવાબની શરૂઆત અંગ્રજેી શબ્દ ‘could’ થી કરો. 
પોતાનો જવાબ સેમ સાથે સરખાવો. 
 

Sam 

Could you please help me with this picture? 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. હવે, તમને ‘lunch’ એટલે કે બપોરન ાં ભોજન બનાવવા માટે મદદની જરૂર છે. તો 'helpful' નો 
ઉપયોગ કરીને કઈ રીતે જણાવશો? 
 

Sam 

It'd be really helpful if you could help me make lunch. 

 

પે્રઝન્ટર 

તમને પત્ર લખવા માટે મદદની જરૂર છે. તો 'hand' નો ઉપયોગ કરીને કઈ રીતે જણાવશો? પોતાનો 
જવાબ સેમ સાથે સરખાવો. 
 

Sam 

Would you mind lending me a hand with this letter? 

 

પે્રઝન્ટર 

છેલ્લે, તમને ક્યાાંક પહોંચવ ાં છે અને તમારી ઈચ્છા છે કે સામેની વ્યક્તત તમારી મદદ કરે. તો 'great' નો 
ઉપયોગ કરીને તમે સામેની વ્યક્તતને કઈ રીતે પછૂશો? 
 

Sam 

It'd be great if you showed me how to get there! 

 

પે્રઝન્ટર 

Great! Now you know how to ask for help with a task. 

 

Sam 

But we're nearly out of time, so it'd be really helpful if we finished now. 
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પે્રઝન્ટર 

Yes, that's all we've got time for. Join us next week for more 'How do I…?' 


