
 
 

Conversation 1 

Situation: Lucy meets Bob at the shop. Lucy asks Bob about his part-time job. 

[Tình huống: Lucy gặp Bob tại cửa hàng. Lucy hỏi thăm Bob về công việc bán thời gian của cậu ấy.] 

Lucy: Hi, Bob! How’s is it going? 

Bob: Fine, thanks, and you? 

Lucy: Just fine. Where are you off to? 

Bob: To the library. I have to finish the assignment for tomorrow’s class. 

Lucy: Why don’t you do it at home? 

Bob: I have a part-time job in the evening so when I get home, I’ll be too tired to do an 

assignment. 

Lucy: Where do you work? 

Bob: I work in a café. 

Lucy: Why do you like the job? 

Bob: It’s interesting. I really enjoy working with people and get extra money. 

Lucy: How is the pay? 

Bob: The pay’s alright. I get £7 an hour. I would like to earn more as I need a lot of money to 

buy a new laptop and a smartphone. 

Lucy: And how would you do that? 

Bob: I’ll try to pick up as many extra shifts as I can. 

Lucy: What about your studies? How would you manage your time? 

Bob: Well, I don’t know yet. I might consider taking fewer courses next semester. 

Lucy: I wouldn’t do that if I were you. You should make your studies the first priority. What if 

your parents know about it? 

Bob: Ugh. You’re right. Thanks for your advice, Lucy. I’ve got to go now. See you later. 

Lucy: See you, Bob. 

 

 

 

 



 

 

[Lucy: Chào Bob! Khỏe không? 

Bob: Tốt, cảm ơn, còn bạn? 

Lucy: Tốt thôi. Bạn đi đâu vậy? 

Bob: Đến thư viện. Tôi phải hoàn thành bài tập cho lớp học ngày mai. 

Lucy: Sao bạn không làm ở nhà? 

Bob: Tôi có một công việc bán thời gian vào buổi tối nên khi về nhà, tôi sẽ quá mệt để làm bài tập. 

Lucy: Bạn làm việc ở đâu? 

Bob: Tôi làm việc trong một quán cà phê. 

Lucy: Tại sao bạn thích công việc đó? 

Bob: Thật thú vị. Tôi thực sự thích làm việc với mọi người và kiếm thêm tiền. 

Lucy: Lương thế nào? 

Bob: Tiền lương ổn. Tôi nhận được £ 7 một giờ. Tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn vì tôi cần nhiều tiền 

để mua một chiếc máy tính xách tay mới và một chiếc điện thoại thông minh. 

Lucy: Và bạn sẽ làm điều đó như thế nào? 

Bob: Tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều ca nhất có thể. 

Lucy: Còn việc học của bạn thì sao? Bạn sẽ quản lý thời gian của mình như thế nào? 

Bob: Chà, tôi chưa biết. Tôi có thể cân nhắc tham gia các khóa học ít hơn vào học kỳ tới. 

Lucy: Tôi sẽ không làm vậy nếu tôi là bạn. Bạn nên ưu tiên việc học của mình lên hàng đầu. Điều gì 

sẽ xảy ra nếu bố mẹ bạn biết về nó? 

Bob: Ờ. Bạn nói đúng. Cảm ơn lời khuyên của bạn, Lucy. Tôi phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại. 

Lucy: Hẹn gặp lại, Bob.] 

Conversation 2 

Situation: John has just graduated from University and has a Bachelor degree in Finance. 

As a result of this, he wants to find a job in his field of what he studied instead of 

continuing to hold his current Payroll position. 

[John vừa tốt nghiệp đại học và có bằng cử nhân tài chính. Vậy nên cậu ấy muốn tìm 1 công việc 

theo chuyên ngành của cậu ấy thay vì tiếp tục làm ở vị trí hiện tại.] 

Nancy: Hi. It is good to see you, John. 

John: Same here, Nancy. It has been a long time since I last saw you. 

Nancy: Yes, the last time we saw each other was New Year’s Eve. How are you doing? 



 

John: I am doing OK. It would be better if I have a new job right now. 

Nancy: You are looking for a new job? Why? 

John: I already finished my studies and graduated last week. Now, I want to get a job in the 

Finance field. Payroll is not exactly Finance. 

Nancy: How long have you been looking for a new job? 

John: I just started this week. 

Nancy: Didn’t you have any interviews with those firms that came to our campus last month? I 

believe quite a few companies came to recruit students for their Finance departments. 

John: I could only get one interview with Fidelity Company because of my heavy work- schedule. 

A month has already gone by, and I have not heard from them. I guess I did not make it. 

Nancy: Don’t worry, John. You always did well in school. I know your good grades will help you 

get a job soon. Besides, the job market is pretty good right now, and all companies need 

financial analysts. 

John: I hope so. 

Nancy: You have prepared a resume, right? 

John: Yes. 

Nancy: Did you mail your resume to a lot of companies? How about recruiting agencies? 

John: I have sent it to a dozen companies already. No, I have not thought about recruiting 

agencies. But, I do look closely at the employment ads listed in the newspaper every day. 

Nancy: Are there a lot of openings? 

John: Quite a few. Some of them require a certain amount of experience and others are willing 

to train. 

Nancy: My friends told me that it helps to do some homework before you go to an interview. You 

need to know the company well—what kind of business is it in? What types of products does it 

sell? How is it doing lately? 

John: Yes, I know. I am doing some research on companies that I want to work for. I want to be 

ready whenever they call me in for an interview. 

Nancy: Have you thought about questions they might ask you during the interview? 

John: What types of questions do you think they will ask? 

Nancy: Well, they might ask you some questions about Finance theories to test your academic 

understanding. 

 

 



 

 

John: I can handle that. 

Nancy: They might tell you about a problem and want you to come up with a solution. 

John: I don’t know about that. I hope I will be able to give them a decent response if the need 

arises. 

Nancy: They will want to know you a little bit before they make a hiring decision. So, they may 

ask you to describe yourself. For example, what are your strengths and your weaknesses? How 

do you get along with people? 

John: I need to work on that question. How would I describe myself? Huh! 

Nancy: Also, make sure you are on time. Nothing is worse than to be late for an interview. You 

do not want to give them a bad impression, right from the start. 

John: I know. I always plan to arrive about 10 or 15 minutes before the interview starts. 

Nancy: Good decision! It seems that you are well prepared for your job search. I am sure you 

will find a good job in no time. 

John: I hope so. 

Nancy: I need to run; otherwise, I will be late for school. Good luck in your job search, John. 

John: Thank you for your advice. Bye! 

 

[Nancy: Chào anh.Rất vui được gặp anh, John. 

John: Tôi cũng vậy, Nancy.Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô. 

Nancy: phải, lần cuối chúng ta gặp nhau là đêm giao thừa ;Anh khỏe không? 

John: Tôi vẫn ổn.Sẽ tốt hơn nếu tôi có một công việc mới ngay bây giờ. 

Nancy: Anh đang tìm một công việc mới?Sao? 

John: Tôi đã hoàn thành khóa học và tốt nghiệp tuần trước.Bây giờ, tôi muốn có một công việc 

trong Ngành tài chính. Công việc trả lương công nhân không chính xác là tài chính. 

Nancy: Anh đã tìm một công việc mới bao lâu rồi? 

John: Tôi mới bắt đầu tuần này. 

Nancy: Anh có cuộc phỏng vấn nào với các công ty đến với chúng tôi tháng trước không?Tôi 

Tin rằng có khá nhiều công ty đến tuyển sinh viên cho bộ phận Tài chính của họ. 

John: tôi chỉ có thể phỏng vấn Fidelity Company vì lịch làm việc của tôi nặng. Một tháng đã trôi 

qua, và tôi chưa nghe tin gì từ họ.Tôi đoán là tôi không qua. 

 



 

 

 

Nancy: Đừng lo, John. Hồi còn đi học anh giỏi lắm.Tôi biết điểm số tốt của anh sẽ giúp anh sớm có 

việc làm. Hơn nữa, thị trường công việc giờ khá ổn, và mọi công ty đều cần nhà phân tích tài chính. 

John: Tôi hy vọng vậy. 

Nancy: Anh đã chuẩn bị hồ sơ rồi đúng không? 

John: Có chứ. 

Nancy: Anh đã gửi bản tóm tắt cho nhiều công ty chưa? Còn việc tuyển mộ? 

John: Tôi đã gửi nó cho hàng tá công ty rồi.Không, tôi không nghĩ đến việc tuyển mộ các cơ quan. 

Nhưng tôi xem xét kỹ các quảng cáo tuyển dụng được đăng trên báo mỗi ngày. 

Nancy: Có nhiều chỗ trống không? 

John: Khá nhiều. Một số đòi hỏi một số kinh nghiệm nhất định và một số khác muốn được huấn 

luyện. 

Nancy: Bạn tôi nói rằng chuẩn bị  các thứ sau sẽ giúp ích hơn khi cậu đi phỏng vấn - Bạn cần phải 

biết công ty rất rõ thứ đang hoạt động thế nào?Nó bán loại gì?Dạo này nó thế nào? 

John: Phải, tôi biết.Tôi đang làm vài nghiên cứu về những công ty mà tôi muốn làm việc cho.Tôi 

muốn sẵn sàng bất cứ khi nào họ gọi tôi đến để phỏng vấn. 

Nancy: Anh có nghĩ về những câu hỏi họ có thể hỏi anh trong cuộc phỏng vấn không? 

John: Cô nghĩ họ sẽ hỏi loại câu hỏi nào? 

Nancy: Có thể họ sẽ hỏi anh vài câu về học thuyết tài chính để kiểm tra hiểu biết của anh. 

John: Tôi có thể xử lý được. 

Nancy: Họ có thể nói với anh về một vấn đề và muốn anh đưa ra một giải pháp. 

John: Tôi không biết điều đó.Tôi hy vọng tôi có thể trả lời họ tử tế nếu cần thiết. 

Nancy: Họ sẽ muốn biết anh một chút trước khi đưa ra quyết định thuê. Nên họ có thể yêu cầu 

anh mô tả chính mình. Ví dụ, điểm mạnh và nhược điểm của bạn là gì? Anh có hòa thuận với mọi 

người không? 

John: Tôi cần giải quyết vấn đề đó.Tôi miêu tả bản thân thế nào đây? 

Nancy: Và nhớ đến đúng giờ đấy.Không có gì tệ hơn là tới trễ một cuộc phỏng vấn.Anh không muốn 

gây ra một ấn tượng xấu ngay từ đầu. 

John: Tôi biết.Tôi luôn có kế hoạch tới khoảng mười hay mười phút trước khi cuộc phỏng vấn bắt 

đầu. 

 

 



 

 

 

Nancy: Quyết định tốt! Có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tìm kiếm. Tôi chắc là anh sẽ 

sớm tìm được việc làm tốt thôi. 

John: Tôi hy vọng vậy. 

Nancy: Tôi cần phải đi ngay .Nếu không, tôi sẽ trễ làm mất. Chúc anh may mắn trong việc tìm kiếm 

công việc, John. 

John: Cám ơn lời khuyên của cô. Chào nhé! 

Conversation 3 

Situation: A and B are talking about dream job. 

A:  What is your desired job? 

B:  Well, my dream changes in accordance with age. Up to now, I would like to be a great 

English teacher.  

Is that a demanding job? 

A:  Yes, I think so although people suppose that being a teacher is easy and boring.  

What challenge do you have when doing that job? 

B:  I have some problems with classroom management. Maybe I have to improve that skill a 

lot in order to be a good teacher.  

Is it hard to make your dream come true? 

A:  Every job needs time and effort, and teacher does as well. Apart from the academic 

knowledge I was taught in university, I have to learn many other soft skills.  

Why do you choose that job? 

B:  I really admired my high school English teacher, and I want to be like her.  

What requirements and characteristics do you need to do that job? 

A:  Let’s see. You need to be patient, thoughtful and sympathetic.  

Does the job have something to do with your major at university? 

B:  Sure. I studied English Linguistics and Literature, majored in English teaching. The major 

does support me a lot in my career path.  

What does the society think about your job? 

A:  I’m not quite sure, but I’m proud to be a teacher, an honor job.  

Do you make much money with that job? 

B:  Not at all. Teacher’s one of the lowest paying jobs in my country.  

Have you ever thought of leaving your job? 

A:  I haven’t thought of that before, but I believe in what I’m doing right now. 

 

[A: Công việc mong muốn của bạn là gì? 

B: Chà, ước mơ của tôi thay đổi theo độ tuổi. Cho đến bây giờ, tôi muốn trở thành một giáo viên 

tiếng Anh tuyệt vời. 



 

 

Đó có phải là một công việc đòi hỏi khắt khe? 

A: Vâng, tôi nghĩ vậy mặc dù mọi người cho rằng trở thành một giáo viên thật dễ dàng và nhàm 

chán. 

Bạn gặp thách thức gì khi làm công việc đó? 

B: Tôi gặp một số vấn đề với việc quản lý lớp học. Có lẽ tôi phải cải thiện kỹ năng đó rất nhiều để có 

thể trở thành một giáo viên giỏi. 

Có khó để biến ước mơ của bạn thành hiện thực? 

A: Mọi công việc đều cần thời gian và nỗ lực, và giáo viên cũng vậy. Ngoài kiến thức hàn lâm được 

dạy ở trường đại học, tôi còn phải học thêm nhiều kỹ năng mềm khác. 

Tại sao bạn chọn công việc đó? 

B: Tôi thực sự ngưỡng mộ giáo viên dạy tiếng Anh cấp ba của mình, và tôi muốn được như cô ấy. 

Bạn cần những yêu cầu và đặc điểm gì để làm công việc đó? 

A: Hãy xem. Bạn cần phải kiên nhẫn, chu đáo và thông cảm. 

Công việc có liên quan gì đến chuyên ngành của bạn ở trường đại học không? 

B: Chắc chắn. Tôi theo học ngành Ngôn ngữ và Văn học Anh, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh. 

Chuyên ngành hỗ trợ tôi rất nhiều trong con đường sự nghiệp. 

Xã hội nghĩ gì về công việc của bạn? 

A: Tôi không chắc lắm, nhưng tôi tự hào là một giáo viên, một công việc vinh dự. 

Bạn có kiếm được nhiều tiền với công việc đó không? 

B: Không hề. Giáo viên là một trong những công việc được trả lương thấp nhất ở đất nước tôi. 

Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ công việc của mình chưa? 

A: Tôi chưa nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng tôi tin vào những gì tôi đang làm ngay bây giờ.] 


