
 

Some common questions and answers about Family 

Q: How many people are there in your family? 

A: There are 5 people in my family: my father, mother, brother, sister, and me. 

[Q: Gia đình bạn có bao nhiêu người? 

A: Có 5 người trong gia đình tôi: bố, mẹ, anh, chị và tôi.] 

 

Q: Does your family live in a house or an apartment? 

A: We live in a house in the countryside. 

[Q: Gia đình bạn sống trong một ngôi nhà hay một căn hộ? 

A: Chúng tôi sống trong một ngôi nhà ở nông thôn.] 

 

Q: What does your father do? 

A: My father is a doctor. He works at the local hospital. 

[Q: Bố bạn làm nghề gì? 

A: Bố tôi là bác sĩ. Anh ấy làm việc tại bệnh viện địa phương.] 

 

Q: How old is your mother? 

A: She is 40 years old, 1 year younger than my father. 

[Q: Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi? 

A: Cô ấy 40 tuổi, kém bố tôi 1 tuổi. ] 

 

Q: Do you have any siblings? What’s his/her name? 

A: Yes, I do. I have 1 elder brother, David, and 1 younger sister, Mary. 

[Q: Bạn có anh chị em nào không? Tên của anh ấy / cô ấy là gì? 

A: Vâng, tôi có. Tôi có 1 anh trai, David và 1 em gái, Mary.] 

 

Q: Are you the oldest amongst your brothers and sisters? 

A: No, I’m not. I’m the second child in my family. 



 

  

[Q: Bạn có phải là người lớn tuổi nhất trong số các anh chị em của mình không? 

A: Không, tôi không. Tôi là con thứ hai trong gia đình.] 

 

Q: What does your mother/father like? 

A: My father likes playing football and my mother likes cooking. 

[Q: Mẹ / bố của bạn thích gì? 

A: Bố tôi thích chơi bóng và mẹ tôi thích nấu ăn.] 

 

Q: Do your parents let you stay out late? 

A: Of course not. They always ask me to get home before 10 pm each night. 

[Q: Bố mẹ bạn có cho bạn đi chơi khuya không? 

A: Tất nhiên là không. Họ luôn yêu cầu tôi về nhà trước 10 giờ tối mỗi đêm.] 

 

Q: Do you stay with your parents? 

A: Right now, no, but I used to. 

[Q: Bạn có ở với bố mẹ không? 

A: Ngay bây giờ thì không, nhưng tôi đã từng.]  

 

Q: Does your family usually have dinner together? 

A: Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us. 

[Q: Gia đình bạn có thường ăn tối cùng nhau không? 

A: Có, chúng tôi làm. Mẹ tôi luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon cho chúng tôi.] 

 

CONVERSATION 2 

Situation: Jack and Sam are talking about their family. 

[Jack và Sam đang nói về gia đình mình] 

Jack: Hi Sam. How’s it going? 

 



 

 

Sam: Good. How are you? 

Jack: Fine, thanks. Hey, is that the new version of Game of Kings? 

Sam: Yeah, do you want to play? It’s great! 

Jack: Oh! You can’t buy that here! Where did you get it? 

Sam: From my brother. He sent it to me. 

Jack: What? Charlie? 

Sam: No, my other brother, Rob. He lives in the States ... in New York. 

Jack: Really? I didn’t know you had another brother! 

Sam: Yeah! Well, he’s my half-brother. 

Jack: But ... I don’t get it ... 

Sam: He’s my dad’s son. My dad went to New York to study and married an American. 

Jack: Your mum’s American?! 

Sam: No, no, not my mum. That was ages ago ... before he met my mum. 

Jack: Ah, OK, I get it now. Wow, I didn’t know that! So, how old is your half-brother? 

Sam: Er, he’s five years older than me, so he’s twenty-three. 

Jack: Cool. And do you see him often? 

Sam: Not very often ... I’ve been to visit him twice. Well, three times, but the first time 

I don’t remember because I was really little. But we speak on Skype a lot. 

Jack: And have you met Rob’s mum? 

Sam: Yeah. She’s really nice. She’s from Mexico originally. She’s married to someone else 

now. 

Jack: And what does your mum think? 

Sam: Er ... she’s fine about it! She knew my dad was divorced and had a son. 

Jack: Huh ... OK. 

Sam: OK, enough questions. Do you want to play Game of Kings or what? 

Jack: Yeah, cool. 

 

 



 

 

[Jack: Chào Sam. Thế nào rồi? 

Sam: Tốt. Bạn khỏe không? 

Jack: Tốt thôi, cảm ơn. Này, đó có phải là phiên bản mới của Trò chơi vương quyền không? 

Sam: Yeah, bạn có muốn chơi không? Thật tuyệt vời! 

Jack: Ồ! Bạn không thể mua cái đó ở đây! Bạn có nó ở đâu? 

Sam: Từ anh trai tôi. Anh ấy đã gửi nó cho tôi. 

Jack: Cái gì? Charlie? 

Sam: Không, anh trai khác của tôi, Rob. Anh ấy sống ở Hoa Kỳ ... ở New York. 

Jack: Thật không? Tôi không biết bạn có một người anh em khác! 

Sam: Vâng! À, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. 

Jack: Nhưng ... tôi không hiểu ... 

Sam: Nó là con trai của bố tôi. Bố tôi đến New York để học và kết hôn với một người Mỹ. 

Jack: Mẹ bạn là người Mỹ ?! 

Sam: Không, không, không phải mẹ tôi. Đó là cách đây nhiều năm ... trước khi ông ấy gặp mẹ 

tôi. 

Jack: À, OK, tôi hiểu rồi. Wow, tôi không biết điều đó! Vậy, anh trai cùng cha khác mẹ của 

bạn bao nhiêu tuổi? 

Sam: Ơ, anh ấy hơn tôi năm tuổi, vậy anh ấy hai mươi ba. 

Jack: Tuyệt. Và bạn có gặp anh ấy thường xuyên không? 

Sam: Không thường xuyên lắm ... Tôi đã đến thăm anh ấy hai lần. À, ba lần, nhưng lần đầu 

tiên thì tôi không nhớ vì tôi thực sự rất ít. Nhưng chúng tôi nói chuyện trên Skype rất 

nhiều. 

Jack: Và bạn đã gặp mẹ của Rob chưa? 

Sam: Vâng. Cô ấy thực sự tốt. Cô ấy đến từ Mexico. Giờ cô ấy đã kết hôn với người khác. 

Jack: Và mẹ của bạn nghĩ gì? 

Sam: Ơ ... cô ấy ổn về chuyện đó! Cô ấy biết bố tôi đã ly hôn và có một cậu con trai. 

Jack: Hả ... OK. 

Sam: OK. Bạn có muốn chơi Game of Kings hay gì không? 

Jack: Ừ, tuyệt.] 



 

 

CONVERSATION 3 

Situation: Jane refuses Bob’s invitation to go to the cinema because she has to 

attend a family gathering. 

[Jane từ chối lời mời đi xem phim của Bob vì cô ấy phải tham gia buổi họp mặt gia 

đình]. 

Bob: Hi, Jane. How are you? 

Jane: Just fine, thanks, Bob. 

Bob: I was wondering, are you free this Saturday? 

Jane: Oh … I have a family gathering in the evening. Why, what did you have in mind? 

Bob: I was thinking of going to the cinema with you. There’s a good movie to watch, but if 

you’re not available … 

Jane: Well, it sounds like fun, but actually I’ll be very busy on Saturday.  

Bob: What do you have to do? 

Jane: I have to pick up my grandparents at the airport in the morning then help my 

parents prepare for the gathering in the afternoon.  

Bob: Ok, yes you will be very busy. 

Jane: But thanks a lot for asking me. Maybe next time. 

Bob: That’s fine. We’ll make it next time.  

Jane: Why not asking Andrew to go with you? You live in the same apartment with him, 

don’t you? 

Bob: I have. But he already made an appointment with Lucy. They plan to play bowling at 

the leisure center. 

Jane: I see. Well, I’d be delighted to have you over and join the gathering. 

Bob: What a great idea, thank you. When should I be there? 

Jane: You can come about 7 o’clock. 

Bob: All right then. 

Jane: Great! I’ll be expecting you. 

 

 



 

 

[Bob: Chào Jane. Bạn khỏe không? 

Jane: Tốt thôi, cảm ơn, Bob. 

Bob: Tôi đã tự hỏi, bạn có rảnh vào thứ bảy này không? 

Jane: Ồ… tôi có một buổi họp mặt gia đình vào buổi tối. Tại sao, bạn đã nghĩ gì? 

Bob: Tôi đã nghĩ đến việc đi xem phim với bạn. Có một bộ phim hay để xem, nhưng nếu bạn 

khôn rảnh …  

Jane: Chà, nghe thì có vẻ vui, nhưng thực ra tôi sẽ rất bận vào thứ Bảy. 

Bob: Bạn phải làm gì? 

Jane: Tôi phải đón ông bà ở sân bay vào buổi sáng, sau đó giúp bố mẹ chuẩn bị cho buổi họp 

mặt vào buổi chiều. 

Bob: Ok, vâng bạn sẽ rất bận. 

Jane: Nhưng cảm ơn rất nhiều vì đã hỏi tôi. Có lẽ lần sau. 

Bob: Tốt thôi. Chúng tôi sẽ thực hiện nó vào lần sau. 

Jane: Tại sao không rủ Andrew đi cùng bạn? Bạn sống trong cùng một căn hộ với anh ta, 

phải không? 

Bob: Tôi có. Nhưng anh ấy đã hẹn với Lucy rồi. Họ dự định chơi bowling tại trung tâm giải 

trí. 

Jane: Ra vậy. Chà, tôi rất vui được mời bạn đến và tham gia buổi họp mặt. 

Bob: Thật là một ý tưởng tuyệt vời, cảm ơn bạn. Khi nào tôi nên ở đó? 

Jane: Bạn có thể đến khoảng 7 giờ. 

Bob: Được rồi. 

Jane: Tuyệt vời! Tôi sẽ đợi bạn.] 


