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Lesson 6 
 

Excuse me sir 

  Xin lỗi ông 

Excuse me ma’am 

  Xin lỗi bà 

Where is the mall? 

  Trung tâm mua sắm nằm ở đâu? 

I’m looking for parking. 

  Tôi đang kiếm chỗ đậu xe 

Can I use my credit card? 

  Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng không? 

Do you have cash? 

  Bạn có tiền mặt không? 

Yes, I have cash. 

  Vâng, tôi có tiền mặt 

No, I don’t have cash. 

 Không, tôi không có tiền mặt 

But I have a credit card. 

  Nhưng tôi có thẻ tín dụng 

I speak a little English. 

  Tôi chỉ biết nói một chút ít tiếng Anh thôi 
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Please speak slowly. 

 Bạn có thể nói chậm một chút không 

I’m sorry, I didn’t understand you. 

 Tôi xin lỗi, tôi không hiểu bạn nói gì 

Could you repeat that please. 

  Bạn có thể lặp lại được không? 

Did you say go straight? 

  Bạn nói là đi thẳng đúng không? 

Did you say turn left? 

  Bạn nói là quẹo trái àh? 

Did you say turn right? 

  Bạn nói là quẹo phải sao? 

What time is it now? 

  Bây giờ là mấy giờ? 

What time does the store open? 

  Mấy giờ thì tiệm mở cửa? 

Is the store open? 

 Tiệm đã mở cửa chưa? 

What time does the store close? 

  Mấy giờ thì tiệm đóng cửa 

Does the store close at 6 pm? 

  Tiệm đóng cửa lúc 6 giờ tối đúng không? 
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I’m not sure. 

  Tôi không chắc lắm 

How far is the store? 

   Tiệm cách đây bao xa? 

How many miles is the store? 

  Tiệm cách đây mấy dặm? 

I’m lost, can you help me? 

  Tôi bị lạc đường, bạn có thể giúp tôi không? 

Can you type the address into my phone? 

  Bạn có thể ghi lại địa chỉ vào điện thoại của tôi không? 

I can’t read English. 

  Tôi không thể đọc tiếng Anh 

Where is baggage claim? 

  Nơi lấy hành lý là ở chỗ nào? 

I need to call my friend. 

   Tôi cần phải gọi điện thoại cho bạn tôi 

I need to call my family. 

   Tôi cần phải gọi điện thoại cho gia đình tôi 

Here is my passport. 

   Đây là hộ chiếu của tôi 

Here is my rental agreement. 

   Đây là hợp đồng thuê của tôi 
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I need gas. 

  Tôi cần xăng 

Where is a gas station. 

  Trạm xăng ở đâu? 

Here’s my credit card. 

  Đây là thẻ tín dụng của tôi.  

How much it that? 

  Bao nhiêu tiền vậy? 

When is the next train? 

  Khi nào thì xe lửa đến ga lần tới? 

What do you want to do? 

  Bạn muốn làm gì? 

To do 

    Làm 

To go 

   Đi 

Went 

   Đã đi 

Will go 

   Sẽ đi 

I have a reservation 

   Tôi có đặt trước 
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Here is my reservation number. 

   Đây là số mã đặt phòng của tôi 

To read 

   Đọc 

Can you read English. 

  Bạn có biết đọc tiếng Anh không? 

I can read a little English. 

  Tôi có thể đọc được một chút tiếng Anh 

I can’t read well. 

  Tôi không đọc tốt cho lắm 

You speak very well. 

   Bạn nói chuyện rất tốt 

No, my English is poor. 

  Không, tiếng Anh của tôi rất tệ 

Please speak slowly, my English is poor. 

  Bạn làm ơn nói chậm thôi, tiếng Anh của tôi rất tệ 

I can’t understand you. 

   Tôi không thể hiểu bạn nói gì? 

Why? 

  Tại sao? 

Because 

  Bởi vì 
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Because you speak too fast. 

  Bởi vì bạn nói nhanh quá 

Please say that again, I didn’t understand you. 

   Bạn làm ơn nói lại dùm, tôi không hiểu bạn nói gì 

You must 

   Bạn nhất định phải 

You have to  

   Bạn cần phải 

You have to go in that direction. 

  Bạn phải đi hướng đó 

Always be early 

   Luôn luôn đến sớm 

Why are you always late? 

  Tại sao bạn lúc nào cũng đến trễ vậy? 

Are you going today? 

  Hôm nay bạn có đi không? 

Will you go tomorrow? 

   Ngày mai bạn có đi không? 

You went yesterday. 

  Bạn đã đi vào hôm qua 

When are you leaving? 

  Khi nào thì bạn rời khỏi đây? 
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When will you return? 

  Khi nào thì bạn trở lại? 

How are you? 

   Bạn có khoẻ không? 

I’m fine, thank you for asking. 

   Tôi khoẻ, cám ơn bạn đã hỏi thăm 

To ask 

  Hỏi 

To answer 

  Trả lời 

See you later 

  Hẹn gặp lại 

 

 

VIDEO TEXT: 

   Xin lỗi ông, ông có thể giúp tôi không? 

Excuse me sir, could you help me? 

 

  Vâng tôi có thể 

Yes I can. 
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   Xin lỗi 

Woman: Excuse me. 

 

   Thưa bà làm ơn chờ 1 chút, tôi đang nói chuyện với người này 

Speaker: Ma’am could you please, I’m talking to this person. 

 

   Tôi đang kiếm nhà quốc hội của tiểu bang này, bạn có biết nó ở đâu 

không? 

I’m looking for the state capitol, do you know where the state capitol 

is? 

 

   Tôi nghĩ nhà quốc hội của bang là ở  Los Angeles.  

I believe the state capitol is in Los Angeles. 

 

   Los Angeles thì nổi tiếng về ngôi sao điện ảnh Hollywood, nhưng tôi 

không nghĩ nó có nhà quốc hội của bang.  

Los Angeles, Los Angeles is famous for Hollywood actors, but I don’t 

think the capitol is in Los Angeles. 

 

   À, có lẽ nó ở là San Diego, nó hơi nhỏ hơn chút xíu 

Well maybe it’s in San Diego, it’s a little bit smaller 

 

. 
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   Xin lỗi 

Woman: Excuse me. 

 

   Thưa bà, tôi đang bận 

Tourist: Ma’am I’m really busy here. 

 

  Tôi có thê nói chuyện vói người này được không? Cám ơn 

Could I just talk to this person? Thank you. 

 

  San Diego thì nổi tiếng về sở thú và Hải Quân đóng ở đây, nhưng… 

San Diego, San Diego is famous for the zoo and they got the Navy down 

thể, but  

 

 Tôi chăc chắn nhà quốc hội của bang không ở San Diego 

I’m sure the capitol is not in San Diego. 

 

   Vậy có lẽ nó ở San Francisco 

Perhaps it is in San Francisco. 

 

   Thưa bà, tôi biết bà rất muốn giúp tôi, nhưng mà tôi đang hỏi người 

này mà, làm ơn…  

Ma’am, ma’am, ma’am, I know you really want to help me, but I’m 

asking this person, please… 
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  Ông nói là San Francisco sao? 

Did you say San Francisco? 

 

   Không, San Francisco thì nổi tiếng với cầu Cổng Vàng và cảng Ngư Dân 

No, San Francisco, It’s famous for the Golden Gate Bridge and the 

Fisherman’s wharf. 

 

    Nhưng tôi không nghĩ San Francisco là nơi có nhà quốc hội của bang 

California 

But I don’t think San Francisco is where the capitol of California is. 

 

    Có thể là ở  San Jose không? Nó thì nhỏ hơn chút xíu.  

Could it be in San Jose? It is a little bit smaller. 

 

   San Jose, ừm…, bạn biết mà, San Jose thì nổi tiếng với công nghệ 

thông tin 

San Jose, well…, you know that San Jose is famous for high tech. 

 

  Xin lỗi 

Woman: Excuse me. 
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   Điện thoại của tôi nói là nhà quốc hội của California là ở  Sacramento 

Man: My smart phone says that the capitol of California is in 

Sacramento. 

 

   Nhưng mà hiện tại thì nó không có tín hiệu phủ sóng 

But I can’t get a signal right now. 

 

   Nên tôi không thể kiếm nó trên bản đồ 

So I can’t find it on my map. 

 

   Bạn có thấy toà nhà to màu trắng với mái vòm không? 

Have you seen a big white building with a dome on top? 

 

   Tôi tin là tôi đã thấy nó đâu đó, nhưng mà tôi không thể nhớ được là 

tôi đã thấy nó ở đâu đó 

I believe I have seen it somewhere, but I can’t remember where I have 

seen the big white dome building. 

 

  Xin lỗi 

Woman: Excuse me 

 

  Được rồi thưa bà, bà muốn nói gì 

Tourist: Alright ma’am, what do you have to say? 
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  Nhà quốc hội ở đằng kia 

The capitol is right there. 

  

  Ồ, tôi thấy nó rồi kìa 

Oh, I see it. 

 

   Ồ, tôi cũng thấy nó rồi, sao bạn không biết nhà quốc hội ở đâu? 

Oh, I see it, how come didn’t you know where the capitol was? 

 

   Bởi vì tôi là khách du lịch mà 

Because I am a tourist. 

 

Ồ, còn bà là ai 

Oh, well, who are you? 

 

Tôi là thống đốc 

I’m the governor. 

 

Cám ơn ngài rất nhiều 

Thank you very much Your Honor.  


