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Lesson Number 5 

 

Excuse me 

Xin lỗi 

Can you help me? 

Bạn có thể giúp tôi không 

I need directions 

Tôi đang cần kiếm đường. 

Which way should I go? 

Tôi nên đi hướng nào? 

Where is the park? 

Công viên ở đâu? 

Where is Pearl Street? 

Đường Ngọc Trai ở đâu. 

How far is Boulder? 

Boulder cáchbao xa? 

Can I walk? 

Tôi có thể đi bộ không? 

Can I take a bike? 

Tôi có thể đi xe đạp không 

Go to the left. 

Đi qua hướng bên trái 

Turn to the left. 

Quẹo trái 
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Go to the right. 

Đi sang hướng bên phải 

Turn to the right. 

Quẹo phải 

Go straight ahead. 

Đi thẳng đến phía trước 

Keep going straight. 

Tiếp tục đi về phía trước 

Don’t turn. 

Đừng quẹo 

Stay on Main Street. 

Đi trên đường Main Street 

Go to the intersection of Main Street and Broadway. 

Đi đến ngã tư giao nhau của đường Main Street và Broadway 

One (1) mile 

Một dặm 

Two (2) miles 

Hai dặm 

99 (ninety-nine) 

Chín mươi chín 

100 (one hundred) 

Một trăm 



3 

Lesson Number 5 

 

500 (five hundred) 

Năm trăm 

900 (nine hundred) 

Chín trăm 

1000 (one thousand) 

Một ngàn 

I like 

Tôi thích  

I don’t like 

Tôi không thích 

I would like 

Tôi muốn 

Would you like? 

Bạn muốn gì? 

I need to find the Post Office. 

Tôi cần kiếm bưu điện 

I need to find a grocery store. 

Tôi cần kiếm quầy tạp hoá 

I need to find a gas station. 

Tôi cần kiếm trạm xăng 

Where is the Post Office? 

Bưu điện ở chỗ nào? 
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Where is a gas station? 

Trạm xăng ở đâu? 

Can I use my credit card? 

Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng của tôi không 

Yes, you can. 

Vâng, bạn có thể 

No, you can’t. 

Không, bạn không thể 

Thank you 

Cám ơn bạn 

You’re welcome 

Không có chi 

Goodbye 

Tạm biệt 

See you later. 

Hẹn gặp lại 

See you tomorrow. 

Hẹn gặp bạn vào ngày mai 

How are you doing? 

Bạn có khoẻ không 

I’m doing fine. 

Tôi rất khoẻ 
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I’m fine, and you? 

Tôi khoẻ, còn bạn? 

My name is Frank Johnson. 

Tôi tên là Frank Johnson 

What is your name. 

Bạn tên gì 

Pleased to meet you. 

Hân hạnh được làm quen với bạn 

Have a nice day. 

Chúc bạn có một ngày tốt lành 

VIDEO TEXT: 

• Xin lỗi 

Excuse me 

• Vâng 

Yes 

• Bạn có thể giúp tôi không? 

Can you help me? 

• Vâng, chúng tôi có thể giúp bạn 

Yes we can help you. 

• Đi đến Boulder bằng cách nào thì tốt nhất? 

What’s the best way to get to Boulder. 
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• Đường tốt nhất để đi đến Boulder là ở bên trái  

The best way to get to Boulder is to left around here. 

• Không, đường tốt nhất để đi đên Boulder ở bên phải 

No the best way to get to Boulder is to go right. 

• Vậy tốt nhất là đi bên phải hay là tốt nhất là đi bên trái? 

So is it best to go right or is it best to go left. 

• Tốt nhất là bên trái 

It’s best to left. 

• Nếu bạn đi bên trái , đường này, nó chỉ tốn có 11 phút thôi 

If you go left, this way, it will take you 11 minutes, 

• Nếu bạn đi bên phải, đường này thì tốn tới 15 phút 

If you go right this way, it will take you 15 minutes. 

• Không đâu, nếu bạn đi bên phải, nó chỉ tốn 10 phút mà thôi 

No, if you go right this way, it will take you 10 minutes. 

• Nếu bạn đi bên trái thì nó tốn đến 14 phút 

If you go left this way, it will take you 14 minutes. 

• Được rồi, đây có lẽ là 1 câu hỏi khó 

Ok, maybe that was a tough question. 

• Để tôi hỏi bạn một câu khác vậy 

Let me ask you another question. 

• Boulder có xa không? 

Is Boulder far? 
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• Không, Boulder không xa chút nào 

No, Boulder is not far at all. 

• Vâng, nó rất là xa 

Yes, it is very far. 

• Tôi có thể đi bộ đến Boulder không? 

Can I walk to Boulder? 

• Vâng, bạn có thể đi bộ đến Boulder 

Yes you can walk to Boulder. 

• Không, nó quá xa để đi bộ đến đó 

No, it is too far. 

• Còn xe đạp thì sao? Tôi có thể đi bằng xe đạp không? 

How about a bike, can I take a bike to Boulder? 

• Vâng, bạn có thể đi bằng xe đạp, ai cũng đi xe đạp đến Boulder 

cả 

Yes you can take a bike, everyone rides a bike in Boulder. 

• Vậy lái xe thì có được không? 

How about can I drive? 

• Vâng, bạn có thể lái xe 

Yes, you can drive. 

• Có dễ dàng để kiếm chỗ đậu xe ở Boulder không? 

Is it easy to find parking in Boulder? 
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• Nhiều lúc cũng dễ kiếm chỗ đậu xe ở Boulder 

Sometimes it’s easy to find parking in Boulder. 

• Không, lúc nào cũng khó mà kiếm được chỗ đậu xe ở Boulder cả 

No, it is always hard to find parking in Boulder. 

• Khi nào là thời điểm tốt nhất để kiếm được chỗ đậu xe ở 

Boulder 

When’s the best time to find parking in Boulder? 

• Thời điểm tốt nhất để kiếm chỗ đậu xe ở Boulder là giữa ngày 

The best time to find parking in Boulder is mid day. 

• Không, đó là sau 5 giờ 

No, it is after 5 o’clock. 

• Được rồi, vậy còn nhà hàng thì sao, nhà hàng ở Boulder có ngon 

không? 

Ok, how about the restaurants, are the restaurants good in Boulder? 

• Vâng/Vâng 

Yes/yes 

• Vâng, chúng tôi đồng ý cùng 1 vấn đề 

Yes, we agree on something. 

• Công viên Chautauqua có xa không 

How far is Chautauqua Park? 

• Công viên Chautauqua rất xa 

Chautauqua Park is far. 
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• Nó không xa lắm đâu 

It is not very far. 

• Tôi có thể đi bộ đến công viên Chautauqua không? 

Can I walk to Chautauqua Park? 

• Không, bạn không thể đi bộ đến công viên Chautauqua 

No, you can not walk to Chautauqua Park. 

• Bạn không thể đi bộ đến công viên Chautauqua 

You can not walk to Chautauqua Park. 

• Vậy tôi có thể đi đến công viên Chautauqua bằng xe đạp không? 

Can I take a bike to Chautauqua Park? 

• Vâng, bạn có thể đạp xe đến công viên Chautauqua 

Yes, you can take a bike to Chautauqua Park. 

• Không, chỗ đó có quá nhiều sườn dốc 

No, there are too many hills. 

• Vậy nếu tô lái xe thì sao, tôi có thể kiếm được nơi đậu ce ở công 

viên Chautauqua không? 

How about if I take a car, can I find parking at Chautauqua Park. 

• Vâng, rất dễ để kiếm chỗ đậu xe ở Chautauqua 

Yes, it is very easy to find parking at Chautauqua Park. 

• Không, thường thì rất là khó 

No, it is often hard. 
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• Có trung tâm mua sắm nào tốt ờ Boulder không? 

Are there any good malls in Boulder? 

• Vâng, có trung tâm mua sắm Đường Ngọc Trai 

Yes, there is the Pearl Street mall 

• Trung tâm mua sắm Crossroads tốt hơn chứ 

Crossroads mall is better. 

• Không, trung tâm mua sắm đường Ngọc Trai thì tốt hơn. Nó ở 

ngoài trời 

No, Pearl Street Mall is better, it is outside. 

• Đó không phải là trung tâm mua sắm  Crossroads , đó la trung 

tâm mua sắm đường 29 

It’s not Crossroads Mall, it’s 29th Street Mall. 

• Được rồi, cám ơn hai bạn rất nhiều, tôi mừng là đã nói chuyện 

với hai bạn bởi vì hai bạn thống nhất ý kiến hầu như về tất cả 

mọi thứ 

Ok thank you very much, I’m glad to talk to both you because you 

agree on just about everything. 

 

 


