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BBC LEARNING ENGLISH 

How do I… 

How do I talk about my family? 
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 ફિલ. હલ્લો 
ફિલ...વેલકમ! 
 

Phil 

Welcome, everyone! 

 

પે્રઝન્ટર 

આજે ચચાા કરીશ ાં કે અંગ્રજેીમાાં પફરવાર મવશે વાત કરતી વખતે તમે શ ાં કહશેો. Phil, do you have a 

big family? 

 

Phil 

Not really, there are only a few of us, what about you? 

 

પે્રઝન્ટર 

માર ાં ખરેખર મોટ ાં ક ટ ાંબ છે અને મારા ઘણાાં બધા ભાઈઓ અન ેબહનેો છે. મમત્રો, હવે આ વ્યક્તતન ે
સાાંભળો, જે પોતાના ક ટ ાંબ મવશે જણાવી રહ્યો છે. વ્યક્તત પોતાનાાં પફરવારનાાં સભ્યોની ઉંમર જણાવે છે કે 
પછી તેમનાાં લગ્ન મવશ?ે 

 

Insert 

I'm married and I live with my partner. My parents live together, but my mother-in-

law and my father-in-law are divorced. I have a brother and a sister. My brother is 

single and my sister is separated. I have a daughter and a stepson. 

 

પે્રઝન્ટર 

તો વ્યક્તત જણાવે છે કે તેના પફરવારનાાં સભ્યોના લગ્ન થયા છે કે નહીં. પણ મમત્રો, શ ાં તેના લગ્ન થયા 
છે? જાણ્વા માટે સાાંભળો. 
 

Insert 

I'm married and I live with my partner. 
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Phil 

Did you get that? They are married, they said that they live with their 'partner' which 

can mean 'husband' or 'wife' and we can also talk about partners who are not 

married.  

 

પે્રઝન્ટર 

Thanks. હવે બીજી ક્તલપ સાાંભળો. વ્યક્તત ુ જબ કોના ‘divorce’ એટલે કે છૂટાછેડા થયા છે?  
Insert 

My parents live together, but my mother-in-law and my father-in-law are divorced. 

 

Phil 

So, he said that their father-in-law and mother-in-law are divorced. Can you 

explain what –in-law means? 

 

પે્રઝન્ટર 

હા, જ્યારે આપણે અંગ્રજેીમાાં 'in-law' કહીએ છીએ તો અથા થયો લગ્ન પછીનાાં સબાંધી. લગ્ન બાદ 
સસરોને અંગ્રેજીમાાં કહીશ ાં 'father-in-law' અને સાસ ને કહીશ ાં 'mother-in-law'.  

 

Phil 

We can use this with any family relationship – we also have ‘son-in-law’ and 

‘daughter-in-law’.  

 

Notice the pronunciation – when the relationship word ends in a consonant, it joins 

to the 'in' in 'in-law'. Listen and repeat after me: 

 

Mother-in-law 

 

Son-in-law 

 

Sister-in-law 

 

પે્રઝન્ટર 

આભાર ફિલ. હવે બીજી ક્તલપ સાાંભળો. વ્યક્તત પોતાનાાં ભાઈ અને બહને મવશે શ ાં જણાવે છે? 

 

Insert  

I have a brother and a sister. My brother is single and my sister is separated. 

 

Phil 
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We heard that his brother is single – he's not married or in a relationship, and he 

doesn't have a partner. We also heard that his sister is separated. What does that 

mean? 

 

પે્રઝન્ટર 

'Separated' એટલે લગ્ન થયા છે પણ દાંપતી હવે સાથે રહતે  ાં નથી. જો દાંપતી 'separated' થઈ જાય 
છે તો તેમન ાં સાંબાંધ સામાન્યતઃ 'divorce' માાં પફરણામે છે. 

 

Phil 

Now listen again to the last part and see if you can hear how many children he has. 

 

Insert  

I have a daughter and a stepson.  

 

પે્રઝન્ટર 

વ્યક્તત 'daughter' એટલે કે પ ત્રી અને 'stepson' એટલે કે અગાઉનાાં લગ્નથી થયેલ પ ત્ર મવશ ેજણાવ ે
છે. Can you tell us how we use 'step' to talk about relatives? 
 

Phil 

A stepson or stepdaughter is your partner's child from a previous relationship. Your 

stepfather or stepmother is your mother or father's new partner. Your stepbrother 

or stepsister are your stepmother or stepfather's children. 

 

પે્રઝન્ટર 

હવે સમય થયો છે અભ્યાસ કરવાનો. હવે જણાવો કે તમારા ‘stepson’ ના લગ્ન થયા નથી. 
 

Phil 

My stepson is single. 

 

પે્રઝન્ટર 

સરસ. કહો કે તમારા સસરાનાાં છૂટાછેડા થઈ ગયા છે. 
 

Phil 

My father-in-law is separated.  Ok, thanks for listening – that's all we've got time 

for! 

 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, હવે તમને ખબર છે પફરવાર મવશે અંગ્રજેીમાાં કઈ રીતે જણાવવ ાં. તમે step-mother અન ે
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mother-in-law વચ્ચેનો ભેદ પણ જણાવી શકો છો. સાથે-સાથે એ પણ કે જણાવી શકો છો કે કોઈનાાં 
લગ્ન થયા છે કે નહીં, અથવા તો શ ાં તે divorced અથવા separated છે. Join us next week for 

more How do I…. Bye! 


