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When does the store open? 

  Khi nào thì tiệm mở cửa? 

The store opens at 9 am 

  Tiệm mở cửa lúc 9 giờ sáng 

When does the office close? 

  Khi nào thì văn phòng đóng cửa? 

The office closes at 5 pm 

  Văn phòng đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều 

Is there a bank near? 

  Có ngân hàng nào gần đây không? 

No, the bank is far away. 

  Không, ngân hàng cách đây rất xa 

How far is the bank? 

   Ngân hàng cách đây bao xa? 

The bank is five (5) miles. 

  Ngân hàng cách đây 5 dặm 

Five miles, that’s too far. 

   Năm dặm, vậy thì quá xa 

I can’t walk five miles. 

  Tôi không thể đi bộ 5 dặm 

I need some money. 

   Tôi cần chút tiền 
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Where is an ATM? 

   Máy rút tiền tự động ở đâu? 

I don’t know where an ATM is. 

  Tôi không biết chỗ nào có máy rút tiền 

Oh wait, I know where there is an ATM. 

   Ồ, chờ một chút. Tôi biết chỗ nào có máy rút tiền 

It’s two (2) blocks away. 

  Nó cách đây 2 toà nhà 

Good, I need some money. 

   Tốt, tôi đang cần chút tiền 

I want to eat soon. 

   Tôi muốn đi ăn 

Where do you want to eat? 

  Bạn muốn ăn ở đâu? 

What do you want to eat? 

   Bạn muốn ăn cái gì? 

Is this restaurant expensive? 

  Nhà hàng này có mắc tiền không? 

Is this café cheap? 

  Tiệm cà phê này có rẻ không? 

I don’t have much money. 

  Tôi không có nhiều tiền 
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Do you have 10 (ten) dollars? 

   Bạn có 10 đô la không? 

No, I only have (seven) 7 dollars. 

   Không, tôi chỉ có 7 đô la thôi.  

Ok, let’s go to McDonalds. 

  Được rồi, chúng ta đi đến McDonalds thôi.  

Is seven dollars enough? 

  7 đô la có đủ không? 

Yes, It’s enough. 

   Vâng, nó đủ rồi.  

Monday 

  Thứ 2 

Tuesday 

   Thứ 3 

Wednesday 

   Thứ 4 

Thursday 

   Thứ 5 

Friday 

   Thứ 6 

Saturday 

   Thứ 7 



4 
LESSON 7 

Sunday 

   Chủ nhật 

Today 

   Hôm nay 

Tomorrow 

   Ngày mai 

Yesterday 

  Ngày hôm qua 

Tonight 

   Tối nay 

Tomorrow night 

   Tối mai 

Last night 

   Tối hôm qua 

This evening 

   Đêm nay 

Monday morning 

   Sáng thứ 2 

Tuesday evening 

   Tối thứ 3 

Everyday 

   Mỗi ngày 
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Everyday but Sunday 

   Mỗi ngày trừ chủ nhật 

Opens at 8 am 

   Mở cửa lúc 8 giờ sáng 

Closes at 6 pm 

   Đóng cửa lúc 6 giờ chiều 

Let’s eat breakfast 

   Đi ăn sáng thôi 

It’s lunchtime 

   Bây giờ là giờ ăn trưa 

I need a snack. 

   Tôi cần món ăn vặt 

I want dinner. 

   Tôi muốn ăn bữa tối 

When are you leaving? 

   Khi nào thì bạn rời đi? 

What time do you come back? 

   Mấy giờ thì bạn trở về? 

Be careful. 

  Hãy cẩn thận.  

My car is broken, I need help. 

  Xe của tôi bị hư, tôi cần giúp đỡ 
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Excuse me 

   Xin lỗi 

Can you help me? 

   Bạn có thể giúp tôi không? 

Do you need help? 

   Bạn có cần giúp gì không? 

Wait here please. 

   Xin vui lòng chờ ở đây 

Can you understand me? 

   Bạn có thể hiểu tôi nói gì không? 

Do you speak English? 

   Bạn có nói tiếng Anh không 

I only speak a little English. 

   Tôi chỉ hiêu một chút tiếng Anh thôi 

If you speak slowly, I can understand. 

   Nếu bạn nói chậm thi tôi có thể hiểu 

Say it again slowly please. 

   Bạn làm ơn nói chậm dùm tôi 

Thank you. 

   Cám ơn 
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VIDEO TEXT: 

   Được rồi, Chuông Tự Do ở đâu? 

Ok, Where is the Liberty Bell? 

     Chuông Tự Do ở bên kia đường Chestnut and đường số 6 

The Liberty Bell is over there at Chestnut and 6th Street. 

    Tôi muốn thấy Chuông Tự Do 

I want to see the Liberty Bell. 

   Ừ, tôi cũng muốn thấy chuông Tự Do 

Yeah, I want to see the Liberty Bell too. 

   Vậy tốt, đi thôi 

Ok good, let’s go. 

   Được thôi, nhưng trước hết, tôi đói rồi 

Alright but first, I’m hungry. 

    Chúng ta có thể đi xem chuông Tự Do sau không, giờ đi ăn trước đã 

Can we go see the Liberty Bell later, and let’s go eat now. 

    Chúng ta hãy đi xem Chuông Tự Do trước rồi đi ăn sau  

Let’s go to see the Liberty Bell and then go eat later. 

   Được rồi, tôi không nghĩ là tôi có thể đợi đâu, chúng ta hãy đi ăn 

trước rồi hãy đi xem chuông Tự Do sau.  

Ok, I don’t think I can wait. Let’s go eat now and see the Liberty Bell 

later. 

   Được thôi, chúng ta đi ăn trước rồi đi xem chuông Tự Do sau vậy 

Ok, we’ll eat now and see the Liberty Bell later. 
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   Tôi muốn ăn Pizza hoặc Hamburger 

I want a piece of pizza or a hamburger. 

   Chúng ta đang ở Philadelphia, chúng ta phải ăn thử Phô mai nướng 

We’re in Philadelphia, we must eat a Philly Cheesesteak. 

    Ồ, phô mai nướng àh, nó có ngon không? 

Oh, Philly Chessesteak, is that good? 

    Nó có ngon không àh, nó là ngon nhất 

Is it good? No, it’s the best. 

    Bạn muốn uống gì với phô mai nướng 

What do you want to drink with your Philly Cheesesteak? 

    Bia 

A beer. 

    Ồ, bạn không thê uống bia 

Oh, you can’t have a beer. 

    Tại sao? 

Why? 

     Bởi vì bạn đang lái xe 

Because you’re driving. 

    Ồ đúng rồi, tôi quên mất 

Oh yeah, I forgot. 

     Tôi muốn uống trà đá vậy 

I want an ice tea. 
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    Hôm nay trời lạnh, tôi muốn uống cà phê 

Today is cold, I want a coffee. 

    Xin lỗi, quán cà phê đã đóng cửa 

Sorry, the coffee shops are closed. 

    Vậy còn trà nóng thì sao? 

How about a hot tea? 

    Được, tôi sẽ uống trà nóng vậy 

Ok then, I’ll have a hot tea. 

    Mấy giờ thì nơi trưng bày chuông Tự Do mở cửa? 

What time does the Liberty Bell open? 

    Nơi đó mở cửa vào lúc 9 giờ sáng 

It opens at 9 am. 

   Mấy giờ thì nơi đó đóng cửa 

What time does the Liberty Bell close? 

    Nơi trưng bày đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều 

The Liberty Bell closes at 5 pm. 

    Có phải đó là vào Thứ 2, thứ 3, thứ tư, thứ năm và thứ 6 không? 

Is that on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday? 

    Vâng, và cả thứ 7 và chủ nhật nữa 

Yes, and Saturday and Sunday too. 

     Được rồi, vậy là mỗi ngày àh 

Ok, everyday, ok. 
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   Tôi có thể trả bằng đồng Euro không? 

Can I pay with Euros? 

   Không thể 

No, you can’t. 

    Tôi có thể trả bằng đồng Peso không? 

Can I pay with Pesos? 

    Không, bạn cũng không thể trả bằng đồng Peso 

No, you can’t pay with those either. 

    Tôi có thê trả bằng tiền đô Canada không? 

Can I pay with Canadian dollars? 

    Không, họ cũng không chấp nhận loại tiền đó 

No, they don’t take those here either. 

   Vậy còn thẻ tín dụng thì sao? 

How about a credit card? 

   Được, bạn có thể trả bằng thẻ tín dụng 

Yes, you can pay with a credit card. 

    Tốn bao nhiêu tiền để có thể xem chuông Tự Do? 

How much does it cost to see the Liberty Bell? 

     Ồ, xem chuông tự do miễn khí 

Oh it’s free to see the Liberty Bell. 

    Vậy được, chúng ta đi ăn phô mai nướng thôi 

Ok, let’s go eat some Philly Cheesecake. 
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   Được, nghe có vẻ tuyệt lắm 

Ok great, that’s sounds good. 

 

 

 

 

 


