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Excuse me                                Xin lỗi 

 

Yes                                              Vâng 

 

No                                                Không 

 

Can you                                       Bạn có thể 

 

Can you help me?                     Bạn có thể giúp tôi được không? 

 

How much?                                Bao nhiêu? 

 

How much does it cost?          Cái này tốn bao nhiêu tiền? 

 

How much is this?                      Cái này bao nhiêu? 

 

How much is that?                      Cái kia bao nhiêu 

 

Where?                                           Ở đâu/Nơi nào? 

 

Where is the train?                       Xe lửa ở đâu? 
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Where are the taxis?                        Xe tắc xi ở đâu 

 

Here                                                     Ở đây này 

 

There                                                    Ở đó 

 

Over there                                           Ở đằng kia 

 

I need                                                    Tôi cần 

 

Do you need?                                      Bạn có cần? 

 

I need to go                                         Tôi phải đi đây 

 

Do you need to go?                           Bạn có cần phải đi? 

 

I can                                                      Tôi có thể 

 

I can not                                              Tôi không thể 

 

I can’t (explain)                                 Tôi không thể giải thích 
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Please.                                                  Làm ơn/Xin vui lòng 

 

Please help me                                    Làm ơn giúp tôi 

 

Can you help me?                               Bạn có thể giúp tôi được không? 

 

Train                                                      Xe lửa/Tàu hoả 

 

Bus                                                        Xe buýt 

 

Taxi                                                      Xe tắc xi 

 

Airport                                                 Sân bay 

 

I need to go to the airport.             Tôi cần đi đến sân bay 

 

Do you need to go to the airport? Bạn có cần đi đến sân bay không? 

 

Can I take?                                        Tôi có thể lấy? 

 

Can I take a taxi?                           Tôi có thể đón một chiếc tắc xi không? 
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Fast                                                  Nhanh 

 

Slow                                                 Chậm 

 

Very fast                                        Rất nhanh 

 

Very slow                                      Rất chậm 

 

Are the buses fast?               Những chiếc xe buýt này có nhanh không? 

 

Are the trains slow?             Những chiếc tàu lửa này có chậm không? 

 

When                                             Khi 

 

When?                                           Khi nào? 

 

When is your flight?                  Chuyến bay của bạn khi nào? 

 

My flight                                      Chuyến bay của tôi 

 

My flight is in two (2) hours.   Chuyến bay của tôi trong 2 giờ nữa 
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Fast                                                 Nhanh 

 

Faster                                             Nhanh hơn 

 

Fastest                                           Nhanh nhất 

 

Slow                                               Chậm 

 

Slower                                           Chậm hơn 

 

Slowest                                         Chậm nhất 

 

Far                                                  Xa 

 

Near                                               Gần 

 

Very far                                          Rất xa 

 

Very near                                     Rất gần            

 

Not very far.                                Không xa lắm 
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Near/close                                   Gần 

 

1 (one)                                           Một 

 

2 (two).                                         Hai 

 

3 (three)                                        Ba 

 

4 (four)                                          Bốn 

 

5 (five)                                           Năm 

 

6 (six)                                            Sáu 

 

7 (seven)                                        Bảy 

 

8 (eight)                                       Tám 

 

9 (nine)                                         Chín 

 

10 (ten).                                       Mười 
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3          Ba 

8           Tám 

6           Sáu 

4            Bốn 

1            Một 

9            Chín 

5            Năm 

3            Ba 

7             Bảy 

8             Tám 

10           Mười 

5             Năm 

3              Ba 

7              Bảy 

8              Tám 

4              Bốn 

2              Hai 

5              Năm 

1               Một 

8               Tám 

3                Ba 

9               Chín 
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Yes ma’am                          Vâng thưa bà 

 

Yes sir                                  Vâng thưa ông 

 

Thank you                          Cám ơn 

 

You’re welcome                Không có chi 

 

VIDEO TEXT: 

 

Woman: Excuse me.          Xin lỗi 

 

Man: Yes ma’am.               Vâng thưa bà 

 

Woman: Can you help me?   Ông có thể giúp tôi không? 

 

Man: Yes, I can.                     Vâng tôi có thể 

 

Woman: I need to go to the airport. Can I take a taxi? 

Tôi cần đi đến sân bay. Tôi có thể đón 1 chiếc tắc xi không? 

Man: Yes, you can take a taxi 

Vâng, bà có thể đón 1 chiếc tắc xi 
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Woman: Where’s the taxi? 

Vậy xe tắc xi ở đâu 

Man: The taxis are over there. 

Xe tắc xi ở đằng kia 

Woman: Over here? 

Ở bên này? 

Man: No, over there. 

Không, ở bên kia 

Woman: How much is the taxi? 

Xe tắc xi tốn bao nhiêu tiền 

Man: The taxi to the airport is about $30. 

Xe tắc xi đến sân bay khoảng ba chục đô la 

Woman: Oh, that’s expensive. Can I take a bus? 

Ồ, mắc quá. Tôi có thể đi xe buýt không? 

Man: Yes, you can take a bus. 

Vâng, bà có thể đi xe buýt 

Woman: Where is the bus? 

Xe buýt ở  đâu? 

Man: The buses are over there. 

Xe buýt ở bên kia 

Woman: Over there? 

Ở bên kia? 
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Man: Yes, over there. 

Vâng, ở bên kia 

Woman: How much is the bus? 

Xe buýt bao nhiêu tiền 

Man: The bus is about $3. 

Xe buýt khoảng ba đô la 

Woman: Oh, that’s not expensive. Are the buses fast? 

Ồ, không mắc lắm. Xe buýt có nhanh không? 

Man: No, the buses are slow. 

Không, xe buýt chậm.  

The buses are very slow. 

Xe buýt rất chậm 

Man: What time is your flight? 

Chuyến bay của bà khởi hành lúc mấy giớ 

Woman: My flight is in about 2 hours. 

Chuyến bay của tôi khởi hành trong 2 giờ nữa 

Man: Oh, the buses are too slow. 

Ồ, xe buýt chậm lắm.  

Woman: What is the best way to get to the airport? 

Vậy đi đến sân bay bằng cách nào thì tốt nhất 

Man: The best way to get to the airport is to take a train. 

Cách tốt nhất để đi đến sân bay là đi bằng tàu hoả 
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Woman: How much is the train? 

Vậy tàu hoả thì tốn bao nhiêu tiền 

Man: The train is about $6. 

Đi bằng tàu hoả thì khoảng sáu đô la 

Woman: $6, that sounds good. 

Sáu đô la, nghe có vẻ ổn đấy 

Woman: How often does the train leave? 

Bao lâu thì tàu rời đi 

Man: The train leave every 15 minutes. 

Cách mười lăm phút một lần  

Woman: Where is the train? 

Vậy tàu hoả ở đâu? 

Man: Oh, the train, the train is over there. 

Ồ, tàu hoả ở đằng kia 

Woman: Over there? 

Ở đằng kia sao? 

Man: Over there. 

Ở đằng kia 

Woman: Thank you. 

Cám ơn ông 

Man: You’re welcome 

Không có chi 
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