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LESSON 1 – 7/23/2022 

WHY DO YOU WANT TO STUDY ENGLISH? Tại sao bạn muốn học Anh Ngữ? 

I want to study English because: 

• I wish to learn another language. 

• That is one of my hobbies. 

• It helps my career/profession. 

• I want to have a promotion. 

• I may have a chance to find a better job. 

• My boss promises to give me a raise. 

• I need to improve myself. 

• I wish to do more research in Buddhism in English. 

• I wish to travel to the United States. 

• I wish to share my Buddha Teaching lessons to foreign students. 

ĐÀM THOẠI CĂN BẢN: CHÀO HỎI, GIỚI THIỆU BẢN THÂN - BASIC CONVERSATION: GREETINGS, 

INTRODUCE YOURSELF 

• CHÀO HỎI/ GREETINGS:  

Beginning with word(s)’s choice - Mở đầu câu chào với chọn một hay nhiều chữ: 

* HI – Xin Chào 

*   HELLO – Xin Chào 

* GOOD MORNING - Chào Buổi Sáng 

* GOOD AFTERNOON - Chào Buổi Xế Trưa 

* GOOD EVENING - Chào Buổi chiều 

 

Adding Next Question’s choice - chọn một câu hỏi tiếp theo: 

* How are you? Anh/Chị khỏe không? 

* How have you been? Anh/Chị (sức khỏe đã và đang) ra sao/như thế nào? 

For close friends we can use those questions below - Với bạn thân chúng ta có thể xử 

dụng các câu hỏi dưới đây: 

*  Howdy?  Thế nào rồi (tiếng Cowboys/Texans)? 

*  What’s up? Có gì lạ không? 

* Are you OK? Anh/Chị vẫn bình thường? 

*  What’s happening? Có chuyện gì xẩy ra không? 

* (is There) Anything new? Có gì mới lạ không? 

* How’s your health? Sức khỏe ra sao? 

Answer to those questions above (if you were asked) - Trả lời cho các câu hỏi  trên (nếu 

anh/chị được hỏi ) 

* Thanks. I am fine. 

* Thanks. I feel fine. 

* Thank you. I am so blessed! 
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* I am doing great! Thanks for asking.  

* Thanks. (I have) nothing to complain about.  

* Thanks. I just had Covid a few weeks ago, but I am recovering quickly (or in the 

process of recovery.) 

* Thank you. I am OK. 

 

• Tự Giới Thiệu/ INTRODUCE YOURSELF: 

 

Câu HỏiTrả Lời – Questions/Answers: 

 

ABOUT YOURSELF AND YOUR EDUCATION (về bản thân và học vấn ) 

 

* What is your first name? Tên của anh chị là gì 

A: My first name is:  

* What's your last name? Họ của anh/chị là gì? 

A: My last name is 

 

* Do you have a middle name? Anh/chị có tên lót/đệm hay không? 

A: Yes or No 

 

* What's your middle name? Tên lót/đệm của anh chị là gì? 

A: My middle name is 

 

* How old are you? Anh chị bao nhiêu tuổi? 

A: I am ….(years old) 

 

* Did you finish high school? Anh chị đã tốt nghiệp trung học chưa? 

A: Yes or No 

 

* When did you finish highs school? Anh chị đã tốt nghiệp lúc nào? 

A: I finished high school (1,2,3…) years ago 

A: I finished high school in 2010 (or 1999) 

LEARN TO SAY THE YEARS 

(83) Guess the numbers from 1 to 100 - Learn to read and write numbers from 1 to 100 - Video 

Compilation - YouTube 

19… = Nineteen   1990 = Nineteen ninety   1991 = Nineteen ninety-one 

20 … = two thousand   2005 = Two thousand and five 2010 = Two thousand ten 

2020 = Twenty Twenty or Two Thousand Twenty 

https://www.youtube.com/watch?v=pL0EZ-JoScg
https://www.youtube.com/watch?v=pL0EZ-JoScg
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*Are you in college? Anh chị đang học đại học? 

A: Yes or No 

 

* Did you finish college? Anh chị đã tốt nghiệp đại học chưa? 

A: Yes or No 

 

* What did you study? Anh chị đã học môn/ngành gì? 

A: I studied Math / Computer/ Education/ Business/ Medical/ Engineering/ Psychology/ 

Physics/ Criminology/ Law 

 

* What is your major? Môn/Ngành học chính của anh chị là gì? 

A: I am majoring (or My major is)…. 

 

* What is your minor? Môn/Ngành học phụ của anh chị là gì? 

A: I am minoring (or My minor is)…. 

 

ABOUT YOUR FAMILY (về gia đình) 

 

* Do you have a big family? Gia đình của anh chị có lớn hay không (nhiều thành viên)? 

A: Yes or No 

* How many people in your family? Có bao nhiêu người trong gia đình của anh chị? 

A: There are (3…4…5…) people in our family. (or We have 5: my parents, me and my 

sister and brother.)  

 

* Are you single or married? Anh chị còn độc thân hay đã lập gia đình rồi? 

A: Yes or No 

 

* What is your spouse’s name? Người phối ngẫu của anh chị tên gì? 

A: His (or Her) name is:  

 

* How many siblings do you have? Anh chị có bao nhiêu anh chị em? 

A: 1 (or more…) or I have 1 older/younger brother/sister… 

 

* Do you have grandparents? Anh chị có ông bà hay không? 

A: Yes or No 

 

* Do you have children? Anh chị có con cái hay không? 

A: Yes or No 

 

* How many children do you have? Anh chị có bao nhiêu người con? 
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A:  I have …children or only 1 child  

 

* How old is your (oldest or youngest) daughter? Con gái (lớn hay nhỏ nhất) của anh 

chị bao nhiêu tuổi? 

A: She is … years old 

 

* How old is your (oldest or youngest) son? Con trai (lớn hay nhỏ nhất)  của anh chị bao 

nhiêu tuổi? 

A: He is ….years old 

 

 

 

ABOUT YOUR WORK (về công ăn việc làm) 

 

* What do you do? Anh/chị làm việc gì? 

A: I am a teacher or business owner or security officer or a self-employee or a housewife 

or a nun/monk/religious leader 

 

* What's your career (or occupation)? Nghề nghiệp của anh chị là gì? 

A: I am a lawyer/engineer/CEO of an Import-Export firm/ doctor/ 

 

* Where do (or are) you work (or working)? Anh chị làm việc chỗ nào? 

A: I (am) work(ing) at(name) elementary/middle/high school or at (name) 

temple/church or  (name) company 

 

* Where is your office? Văn phòng của anh chị chỗ nào? 

A: My office is in room  (#)  and  building (# or letter) 

* What's your job title? Anh chị đang giữ chức vụ gì? 

A: I am a supervisor of accounting department/ or a sale associate of Sport 

department/ or My job title is Security officer/ Manager of Administrative 

office/Customer Services/Public Relations… 

 

* What are your duties? Công việc của anh chị là gì? 

A: My duties are overseeing the works of my subordinates or maintain the records and 

sale numbers of the Sport department  

 

* What are your responsibilities? Trách nhiệm của anh chị trong công việc là gì? 

A: My responsibilities are keeping records and evaluating and managing members. 

 

* How many employees are at your company? Có bao nhiêu nhân viên trong công ty 

của anh chị? 

A: There are (1+n) employees in our company. 
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* Do you have a manager, a supervisor, or a team leader? Anh chị có Quản lý, Trưởng 

phòng, hay trưởng toán/đội trưởng hay không? 

A: Yes or No 

* What's your team leader's name? Đội/Nhóm trưởng của anh chị tên gì?  

A: My team leader is (Mr. or Mrs. Or Ms.) … or His/Her name is … 

 

* Is your team leader a man or a woman? Đội/Nhóm trưởng của anh chị là nam hay 

nữ? 

A: My team leader is a …(man/woman) 

 

* How many members are in your team? Có bao nhiêu thành viên trong đội/nhóm của 

anh chị? 

A: There are (1 +n) members in my team. 

 

* Who is/are your co-worker(s) (or colleague)? (Những) Ai là bạn đồng nghiệp của anh 

chị? 

A: My co-worker is (are)…(names) 

* What's your office hour? Thời gian làm việc của anh chị như thế nào (bao nhiêu ngay 

trong tuần và từ mấy giờ tới mấy giờ). 

A: My office hour is from Monday to Friday from 8 AM to 5 PM. 

 

 


