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Lesson Number 4 

 

I have 

Tôi có 

You have 

Bạn có 

I am going. 

Tôi sắp đi 

You are going. 

Bạn sắp đi 

I went 

Tôi đã đi 

You went 

Bạn đã đi 

I will go  

Tôi sẽ đi 

You will go 

Bạn sẽ đi 

He will go 

Anh ta sẽ đi 

She will go 

Cô ấy sẽ đi 

I must go 

Tôi phải đi 
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He must go 

Anh ấy phải đi 

When are you coming? 

Khi nào thì bạn đến? 

I am coming soon. 

Tôi sắp đến rồi 

I go and I come back 

Tôi đi rồi sẽ quay lại 

I go and I return 

Tôi đi và tôi quay lại 

Soon 

Sớm thôi 

Later 

Sau này 

Now 

Bây giờ 

Before 

Trước khi 

After 

Sau khi 

Early 

Sớm 
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Late 

Trễ 

Round trip 

Khứ hồi 

Ticket 

Vé  

To eat 

Ăn 

To drink 

Uống 

I’m hungry 

Tôi đói 

I want something to eat. 

Tôi muốn ăn cái gì đó 

I’m thirsty 

Tôi khát 

I want something to drink please. 

Tôi muốn uống cái gì đó  

Why? 

Tại sao 

When? 

Khi nào? 
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Where? 

Ở đâu 

How? 

Bằng cách nào? 

How much? 

Bao nhiêu (số lượng không đếm được hoặc hỏi về giá cả) 

How many? 

Bao nhiêu (số lượng đếm được) 

Breakfast  

Bữa sáng 

Lunch 

Bữa trưa 

Dinner 

Bữa tối 

Too big 

Quá lớn 

Too much 

Quá nhiều 

Not enough 

Không đủ 

Do you have? 

Bạn có? 
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Lesson 4 Video text: 

 

 

 

Excuse me 

  Xin lỗi 

Yes 

   Vâng 

Can you please help me? 

   Bạn có thể giúp tôi không? 

Yes I can. 

  Vâng tôi có thể 

Where is Main Street? 

  Bạn có biết đường Main Street chỗ nào không? 

Main Street, Main Street is over there. 

   Đường Main Street ở đằng kia 

Where is Park Avenue? 

   Bạn có biết công viên Avenue ở đâu không? 

Park Avenue is over there. 

   Công viên Avenue ở bên kia 

What is here? 

   Chỗ này là chỗ nào? 



6 

Lesson Number 4 

 

Here, here is the airport. 

  Chỗ này là sân bay 

This isn’t an airport, this is a lake. 

  Chỗ này không phải sân bay, nó là 1 cái hồ 

No, it’s an airport. 

   Không phải, nó là sân bay 

Can’t you see the airplane? 

   Bạn không thấy máy bay đó sao 

That’s not an airplane, that’s a boat. 

   Đó không phải là máy bay, đó là 1 chiếc thuyền 

No, that’s not a boat, that’s an airplane. That’s a seaplane. 

   Không, đó không phải là thuyền, đó là 1 chiếc máy bay. Đó là 1 chiếc 

thuỷ phi cơ 

It’s too small. 

   Nó nhỏ quá 

No, it’s not too small, it’s just the right size for being on a lake. 

  Không, nó không nhỏ đâu, nó vừa đủ để đi trên hồ 

I want a big airplane. 

   Tôi muốn một chiếc phi cơ lớn  

I’m sorry, that’s the only airplane here to fly you today. 

   Tôi xin lỗi, đó là chiếc máy bay duy nhất cho bạn hôm nay 
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That airplane is big enough. 

   Chiếc máy bay đó đủ lớn 

But first, you must have a ticket to fly that airplane. 

   Nhưng trước tiên, bạn phải có vé để lên chiếc máy bay đó 

You have to have a ticket? 

   Bạn có vé đó không? 

You need a ticket to fly in that airplane. 

   Bạn cần vé để có thể lên máy bay đó 

How much does a ticket cost? 

   Vậy vé máy bay đó tốn bao nhiêu tiền? 

Oh, Fifty dollars. ($50) 

  Ồ, năm mươi đô la 

Why does it cost $50?  

   Tại sao nó tốn năm mươi đô la? 

It cost $50 because it’s on sale. 

   Nó tốn năm mươi đô la bởi vì nó đang giảm giá 

Usually it cost $60. (sixty dollars) 

   Thường thì nó tốn những sáu mươi đô la  

$60 is too much. 

   Sáu mươi đô la thì mắc quá 

How about $40? (forty dollars) 

   Bốn mươi đô la có được không bạn? 
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$40 dollars is not enough. 

   Bốn mươi đô la thì không đủ 

Why? Because it cost $50. 

   Tại sao ư? Bởi vì nó tốn năm mươi đô la  

I don’t have $50. 

   Tôi không có năm mươi đô la  

How about $30 or $20? (thirty dollars or twenty dollars) 

   Ba mươi đô la hay hai mươi đô la có được không bạn 

No, it cost $50. 

   Không, phải là năm mươi đô la mới được 

Do you have a credit card? 

   Bạn có thẻ tín dụng không 

No. Uh oh 

   Không, tôi không có 

Is that one way going, and one way coming back? 

   Vé đó bao gồm cả chuyến đi và chuyến về phải không? 

You want to go there and come back? 

   Bạn muốn vé bao gồm cả chuyến đi và về 

Yes. 

   Phải 

Oh, that’s $90 

   Ồ, vé đó giá chín mươi đô la 
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$90? 

  Chín mươi đô la ? 

Why? 

 Tại sao vậy? 

Because it’s on sale, usually it’s $100. 

   Bởi vì nó đang giảm giá, thường thì nó một  trăm đô la lận 

$100 (one hundred dollars)? Can I take a taxi? 

   Một trăm đô la? Tôi có thể đi tãi không 

No, it’s too far. 

   Không, chỗ đó rất xa 

Can I take an Uber? 

   Tôi có thể đi Uber không? 

No, it’s still too far? 

   Không, nó vẫn rất xa 

And you live on a lake. 

   Và bạn sống trên một cái hồ? 

Now, I’m hungry. 

 Giờ thì tôi đói bụng quá 

Ok, do you want something to eat? 

   Được thôi, bạn có muốn ăn cái gì không? 

Yes please. 

  Vâng, làm ơn 
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What would you like to eat? 

   Bạn muốn ăn cái gì? 

I would like a hamburger. 

   Tôi muốn ăn hamburger 

I’m sorry, you can’t have a hamburger. 

   Xin lôi, bạn không thể ăn hamburger được 

Why? 

   Tại sao? 

Because it’s too early. 

   Bởi vì vẫn còn sớm 

It’s breakfast time. 

   Bây giờ đang là giờ ăn sáng 

It’s too early, it’s breakfast time? 

  Vẫn còn quá sớm và đang là buổi sáng sao? 

Ok, I’ll have pancakes and eggs. 

   Vậy được, vậy tôi muốn bánh kếp và trứng 

Ok good, would you like something to drink? 

   Được, bạn có muốn uống gì không? 

I would like some coffee. 

   Tôi muốn cà phê 

Coffee, oh I’m sorry I don’t have coffee. 

  Cà phê, ồ xin lỗi, tôi không có cà phê 
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You don’t have coffee, This is Seattle, everyone has coffee. (Seattle is 

the home of Starbucks) 

  Bạn không có cà phê sao? Đây là Seattle, nhà nào mà chẳng có cà phê 

( Seattle là quê hương của Starbucks) 

Oh I’m sorry, I’m not from Seattle. 

  Ồ, xin lỗi. Tôi không đến từ Seattle 

Ok, I would like some tea please. 

   Vậy được, tối muốn uống trà vậy  

Oh I’m sorry I don’t have tea either. 

   Ôi xin lỗi, tôi cũng không có trà 

What do you have to drink? 

  Vậy bạn có gì để uống 

I have water. 

   Tôi có nước 

Water? I’ll take some ice water please. 

   Nước cũng được, tôi muốn nước lạnh làm ơn 

I’m sorry, I don’t have ice, so I don’t have ice water. 

   Tôi xin lỗi, tôi không có đá lạnh nên tôi không có nước lạnh 

Ok, can I take hot water? 

    Được, vậy tôi có thể uống nước nóng không? 

No, I don’t have hot water either. 

   Không, tôi cũng không có nước nóng 
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Ok, I’ll just have some water. 

 Vậy được rồi, tôi chỉ muốn uống nước thôi 

Ok good, I have that.   

   Được, cái đó là thì tôi có  


