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Lesson Number 3 

 

Could you help me? 

Bạn có thể giúp tôi không? 

What? 

Cái gì? 

What are you looking for? 

Bạn cần kiếm cái gì? 

I’m looking for 

Tôi đang cần kiếm 

Can you see 

Bạn có thấy 

Can you see it? 

Bạn có thấy không? 

I don’t see it. 

Tôi không thấy nó 

Now 

Bây giờ 

Now I see it 

Giờ thì tôi thấy nó rồi 

When 

Khi nào 

Now 

Bây giờ 
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It is here. 

Nó ở đây 

It is there. 

Nó ở đằng kia 

Not here, over there. 

Không phải ở đây, ở đằng kia  

Not over there, it’s here. 

Không phải ở bên kia, ở đây 

Where? 

Ở đâu? 

Over there. 

Ở bên kia 

Can I  

Tôi có thể? 

Can I take a bike? 

Tôi có thể lái xe đạp không? 

Can I take a bus? 

Tôi có thể đi xe buýt không? 

Can I take a train? 

Tôi có thể đi tàu lửa không? 

Yes 

Vâng 
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No 

Không 

Always 

Luôn luôn 

Never 

Không bao giờ 

Sometimes 

Thỉnh thoảng 

Often 

Thường xuyên 

Rarely 

Hiếm khi 

How often 

Bao lâu? 

When does the bus come? 

Khi nào thì xe buýt đến? 

Every 15 minutes 

Cách 15 phút 1 lần 

Everyday 

Mỗi ngày 

Everyone 

Mỗi người 
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20 (twenty)  hai mươi 

23 (twenty three)  hai mươi ba 

29 (twenty nine)   Hai mươi chín 

30 (thirty)  ba mươi 

31 (thirty one)   Ba mươi mốt 

 37 (thirty seven)  ba mươi bảy 

40 (forty) bốn mươi 

42 (forty two) bốn mươi hai 

48 (forty eight)   Bốn mươi tám 

50 (fifty) năm mươi   

54 (fifty four)   Năm mươi bốn 

60 (sixty)  sáu mươi 

65 (sixty five)   Sáu mươi lăm 

 66 (sixty six)   Sáu mươi sáu 

70 (seventy)    Bảy mươi 

80 (eighty)      Tám mươi 

90 (ninety)      Chín mươi 

100 (one hundred)    Một trăm 

137 (one hundred thirty seven)  một trăm ba mươi bảy 

One/eleven  1/11   Một/mười một 

Two/twelve  2/12   Hai/mười hai 

Three/thirteen 3/13  ba/mười ba 
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Four/fourteen  4/14  bốn/mười bốn 

Five/fifteen  5/15  năm/mười lăm 

Six/sixteen  6/16  sáu/mười sáu 

Seven/seventeen 7/17  bảy/mười bảy 

Eight/eighteen  8/18   Tám/mười tám 

Nine/nineteen 9/19    Chín/mười chín 

37  ba mươi bảy 

11  mười một 

46  bốn mươi sáu 

Car 

Xe 

Rental car 

Xe mướn 

This way 

Đường này 

That way 

Đường kia 

Can I go this way? 

Tôi có thể đi đường này không? 

What is the best way? 

Con đường nào là tốt nhất để đi? 
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Please help me. 

Làm ơn giúp tôi với 

Could you help me?  (Explain, “Could you?” More polite) 

Bạn có thể giúp tôi được không?  

Khi bạn nói could you thì người nghe có thể giúp bạn hoặc từ chối giúp 

bạn. Đây là cách hỏi lịch sự 

Traffic 

Giao thông 

Traffic is bad 

Giao thông rất tệ (Kẹt xe) 

A car is faster than a bike. 

Xe thì nhanh hơn đi xe đạp 

A bike is faster than a car in traffic. 

Xe đạp thì nhanh hơn xe hơi vào lúc kẹt xe 

Which way? 

Đường nào? 

That way or this way. 

Đường này hoặc đường kia 

And 

Và 

or 

Hoặc 
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Video: 

 

Could you help me? 

   Bạn có thể giúp tôi được không? 

Yes I can, what are you looking for? 

   Vâng, tôi có thể. Bạn đang cần kiếm cái gì? 

I’m looking for the bridge. 

   Tôi đang kiếm cây cầu 

The bridge, The Golden Gate Bridge? 

   Cầu? Cầu Cổng Vàng đúng không? 

Yes, I’m looking for the Golden Gate Bridge. 

    Vâng, tôi đang kiếm cầu Cổng Vàng 

Is it here? 

   Nó có ở đây không? 

It’s not here, it’s there. 

   Nó không có ở đây, nó ở kia kìa 

I don’t see it, where? 

  Tôi không thấy nó, nó ở đâu? 

The Golden Gate is there. 

  Cầu cổng vàng ở đằng kia 

Oh, the Golden Gate Bridge is over there. 

   Ồ, cầu cổng vàng ở đằng kia 
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It’s not here. 

   Nó không có ở đây 

Where is it? 

   Vậy nó ở đâu 

It is there. 

   Nó ở bên kia 

I don’t see it. 

   Tôi không thấy nó 

Look over there.  

   Nhìn ở bên kia kìa 

Oh, I do see it. 

  Ồ, tôi thấy nó rồi 

How can I get there? 

   Vậy tôi đến đó bằng cách nào? 

You can take a bike. 

   Bạn có thể đi bằng xe đạp 

Can I take a bike this way? 

    Tôi có thể đi xe đạp bằng đường này không 

No, the Golden Gate Bridge is that way. 

   Không, Cầu cổng vàng ở hướng kia 

Which way? 

   Hướng nào vậy bạn? 
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The Golden Gate Bridge is that way. 

   Cầu cổng vàng ở hướng kia 

Oh the Golden Gate Bridge is that way. 

   Ồ, thì ra cầu cổng vàng ở hướng kia 

Can I take a car? 

  Tôi có thể đến đó bằng xe hơi được không? 

Yes you can take a car. 

   Vâng, bạn có thể đến đó bằng xe hơi 

Can I take my rental car? 

   Tôi có thể đi bằng xe mà tôi thuê không? 

Traffic is bad. 

   Giao thông rất là tệ 

Traffic is always bad in San Francisco. 

   Giao thông lúc nào cũng tệ ở San Francisco.  

Can I take this bike or that bike? 

  Tôi có thể đi chiếc xe đạp này hoặc chiếc xe đạp kia không? 

You can take this bike or that bike. 

   Bạn có thể đi chiếc xe đạp này hoặc chiếc xe đạp kia 

No, you must take that bike. 

   Không, bạn phải đi chiếc xe đạp kia mới được 

I need to take that bike, not that bike. 

  Tôi cần phải đi chiếc xe đạp đó, không phải chiếc kia 
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Take this bike. 

   Bạn xài chiếc xe đạp này đi 

I will take this bike. 

   Tôi sẽ xài chiếc xe đạp này  

That bike is faster. 

   Chiếc xe đạp kia nhanh hơn 

Thank you 

 Cám ơn bạn 

You’re welcome 

  Không có chi đâu 

Good bye 

   Tạm biệt 

Good bye. 

   Tạm biệt 

 


