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How do I… 
How do I make a complaint in a restaurant? 
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ How do I … ਵ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜ ੀਰ। 
 

James 

And I'm James. Hi everyone! 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਵਸਿੱ ਖਾਂਗੇ ਵਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ  ਵਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱ ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਥੇ ਿਈੋ ਗੜ੍ਹਬੜ੍ ਹੋ ੇਂ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਾਇਤ 
ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰੀਏ। ਵਬਿਵਟਸ਼ ਲੋਿ ਤਾਂ ਬਹਤੁ ਹੀ 'polite' ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਭਾ ੇਂ ਵਿ ਉਹ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਗੁਿੱ ਸੇ 
'angry' ਹੀ ਵਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਚਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿ ਸ਼ਿਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿ ੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇ।  

Excuse me! I'd like to talk to the manager. 

Waiter! I'd like to make a complaint. 

I'm sorry, but could I have a moment? 

ਰਾਜਵੀਰ 

Do you think they were polite ways to start complaining James? 

James 

Yes, definitely. The first person said 'Excuse me', which is very polite, and the third person 

said 'I'm sorry'. 

ਰਾਜਵੀਰ 

'Excuse me' ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਮੈਨੂੂੰ  ਮੁਆਫ਼ ਿਰਨਾ'। 'I'm sorry' ਇਸਦਾ ਅਰਥ  ੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵਿ 'ਮੈਨੂੂੰ  

ਮੁਆਫ਼ ਿਰਨਾ'।  

James 

The people complaining also said ‘I’d like to’, which is a very polite way to say what you 

want. 
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ਰਾਜਵੀਰ  

'I'd like to', ਯਾਨੀ ‘ਮੈਂ ਪਸੂੰਦ ਿਰਾਗਾਂ’ 'I want to', ‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ’ ਤੋਂ ਿੁਝ  ਿੱ ਧ ਵਨਮਰ ਹੈ ।  

James 

Let's practice the pronunciation. Listen and repeat after me. 

'I'd like' 

'I'd like to' 

'I'd like to make a complaint' 

ਰਾਜਵੀਰ  

ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਿ 'to' ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਇਹ ਹੈ 'tuh'। 

James 

'I'd like to make a complaint'. 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਭਲਾਂ ਲੋਿ ਵਿਸ ੇਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵ ਿੱਚ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਿਰਦੇ ਹਨ? 
James 

Lots of things! The food, the plates, the cutlery, the table, the bill or the service, for 

example. 

ਰਾਜਵੀਰ 
Plates, cutlery, the bill, the service  

James 

Let's hear an example. What is the customer's problem? 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਗਾਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਾਂ ਿੀ ਹਨ? 

Could I have a new knife? This one is dirty! 

ਰਾਜਵੀਰ 

Ohh! ਇਸ ਗਾਹਿ ਦਾ ‘knife’ ਗੂੰਦਾ ਹੈ।  

James 

The customer asked a question using 'could'. Could is a polite way to make a request. 
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ਰਾਜਵੀਰ  
ਵਿਸੇ ਨੂੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਿਰਨ ਲਈ 'could' ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਨਮਰਤਾ ਭਵਰਆ ਸ਼ਬਦ ਹ।ੈ ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।  

Could I have a moment?  

Could I speak to the manager? 

Could I have a new knife? This one is dirty! 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਪੁਿੱ ਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਾਇਤ ਦਾ ਿਾਰਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਚਲੋ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ – ਸਮਝਦੇਂ ਹਾਂ ਵਿ 
ਇਸ ਗਾਹਿ ਨੂੂੰ  ਵਦਿੱ ਿਤ ਿੀ ਹ?ੈ 

Could I speak with the manager? I ordered two coffees, but the bill says I ordered three! 

James 

Oh dear! The customer had a problem with their bill! They were overcharged. 

ਰਾਜਵੀਰ 

'Overcharged' ਮਤਲਬ ਵਿਸੇ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਪੈਸੇ  ਸੂਲਣੇ। ਚਲੋ ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਸ਼ਿਾਇਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।  

Could you cook my steak more? It's too pink in the middle. 

ਰਾਜਵੀਰ 
ਮੈਨੂੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਸਾਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦਬੁਾਰਾ ਸੁਣਦ ੇਹਾਂ। Waiter! I'd like to make a complaint. 

James 

I'm sorry, what seems to be the problem? 

ਰਾਜਵੀਰ 

There's a hair in my soup! Could you get me another? 

James 

Certainly, I'm very sorry! I'll get that for you right away.  

ਰਾਜਵੀਰ 
ਚਲੋ ਹੁਣ ਿੁਝ ਅਵਭਆਸ ਹੋ ਜਾ ।ੇ  ੇਟਰ ਨੂੂੰ  ਿਹੋ ਵਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਨ ਾਂ 'knife' ਲੈ ਿੇ ਆ ੇ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸੋ ਿ ੇਇਹ ‘dirty’ 

ਗੂੰਦਾ ਹੈ। Remember to use 'could' and say 'please'. Check with James afterwards.  
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James 

Could I have a new knife, please? This knife is dirty! 

ਰਾਜਵੀਰ 

Well done! ਿਈ  ਾਰ ਜੇਿਰ ਸਮਿੱ ਵਸਆ  ਿੱ ਡੀ ਹੋ  ੇਤਾਂ  ੇਟਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  'compensation' ਮੁਆ ਜਾ  ੀ ਦੇ 

ਸਿਦੇ ਹਨ।  

I'm terribly sorry, I'll comp you a free dessert. 

ਰਾਜਵੀਰ 
'To comp' ਮਤਲਬ ਇਿੱ ਿ ਵ ਿਲਪ ਲੈਣਾ। Dessert ਮਤਲਬ ਮਵਿਆਈ। 

My apologies! I'll fix the problem and give you a voucher for your next visit. 

ਰਾਜਵੀਰ 

'A voucher' ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਸ ੇਚੀਜ ਲਈ ਿਈੋ  ਉਚਰ ਯਾਨੂ ਿੋਈ ਿਪੂਨ ਵਮਲ ਜਾਣਾ। 

James 

Excellent! So the next time you have a problem when you go out to eat, you'll be able to 

complain with confidence! 

ਰਾਜਵੀਰ 

Thanks for joining us for this episode of 'How do I…'. Tune in again next week for more 

lessons on how to do things in English. Goodbye! 

James 

Bye everyone! 

 

 

 

 

 


