
 

Conversation 1: TRAFFIC JAM 

(Hội thoại 1: Kẹt	xe) 

 

A: Are you comfortable with traffic jam? 

B: Not at all. I feel annoyed. 

A: Why does it happen? 

B: Because there are too many vehicles on the streets during rush hours, I bet. 

A: How often do you sit in a traffic jam? 

B: Just every day, when I finish office hour and go back home. 

A: What time in a day are you usually caught in a traffic jam? 

B: In rush hour at 7 a.m and 5 p.m 

A: How long does it take to escape from the traffic jam? 

B: At least half an hour. 

A: What do you do while waiting in a long line? 

B: I often glance at my watch actually. 

A: Have you ever had any trouble caused by traffic jam? 

B: Yes, just yesterday I was late for an important meeting with my clients. 

A: How has the traffic situation changed recently? 

B: There are more vehicles, which makes traffic jam more and more serious. 

 

A: Bạn có cảm thấy thoải mái khi bị kẹt xe không? 

B: Không hề. Tôi cảm thấy khó chịu. 

A: Tại sao nó xảy ra? 

B: Vì có quá nhiều xe cộ trên đường vào giờ cao điểm, tôi cá là vậy. 

A: Bạn thường xuyên ngồi khi bị tắc đường? 

B: Chỉ mỗi ngày, khi tôi kết thúc giờ hành chính và trở về nhà. 

A: Bạn thường bị kẹt xe vào thời gian nào trong ngày? 

B: Vào giờ cao điểm lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều 

A: Mất bao lâu để thoát khỏi ách tắc giao thông? 

B: Ít nhất nửa giờ. 

A: Bạn làm gì khi xếp hàng dài chờ đợi? 

B: Tôi thường nhìn vào đồng hồ của mình. 

A: Bạn đã bao giờ gặp rắc rối nào do kẹt xe chưa? 



 

B: Vâng, mới hôm qua tôi đã đến muộn trong một cuộc họp quan trọng với khách hàng của 

mình. 

A: Tình hình giao thông gần đây thay đổi như thế nào? 

B: Có nhiều xe cộ hơn, làm cho tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng. 

 

Conversation 2: TALKING ABOUT TRAFFIC ACCIDENT 

(Hội thoại 2: Kể về tai nạn giao thông) 

 

A: Have you ever been in any traffic accident? 

B: Yes, three years ago. 

A: What happened? 

B: I was hit by a car while crossing the road. 

A: How did you feel then? 

B: I felt really terrible because of my injuries. 

A: Who was involved in the accident? 

B: The car driver, his family (inside the car), and me. 

A: Did the insurance company pay for repair service? 

B: I was walking so I did not require any car repair services. 

A: Did you need a lawyer? 

B: I hurt my lower back just a little, so I didn’t call a lawyer. 

A: Did you report the issue to the police? 

B: No, we didn’t want to get the police involved. 

A: Were you sent to the hospital after the accident? 

B: No, the injury wasn’t really serious. 

A: Do you have a driving license? 

B: Yes, I do. I always keep it in my purse. 

A: Why should people obey traffic regulations? 

B: To protect themselves and others. The best ways are to wear a helmet, wait for traffic lights 

and stay in the appropriate vehicle/pedestrian lanes. 

 

A: Bạn đã từng bị tai nạn giao thông nào chưa? 

B: Vâng, ba năm trước. 

A: Chuyện gì đã xảy ra? 

B: Tôi đã bị một chiếc ô tô đâm khi đang băng qua đường. 



 

A: Bạn cảm thấy thế nào khi đó? 

B: Tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp vì chấn thương của mình. 

A: Ai đã liên quan đến vụ tai nạn? 

B: Người lái xe ô tô, gia đình anh ta (bên trong xe), và tôi. 

A: Công ty bảo hiểm có trả tiền cho dịch vụ sửa chữa không? 

B: Tôi đang đi bộ vì vậy tôi không yêu cầu bất kỳ dịch vụ sửa chữa xe hơi nào. 

A: Bạn có cần luật sư không? 

B: Tôi chỉ hơi đau lưng dưới nên tôi không gọi luật sư. 

A: Bạn đã báo cáo vấn đề với cảnh sát? 

B: Không, chúng tôi không muốn cảnh sát tham gia. 

A: Bạn có được đưa đến bệnh viện sau vụ tai nạn không? 

B: Không, chấn thương không thực sự nghiêm trọng. 

A: Bạn có bằng lái xe không? 

B: Vâng, tôi có. Tôi luôn giữ nó trong ví của mình. 

A: Tại sao mọi người phải tuân thủ các quy định về giao thông? 

B: Để bảo vệ bản thân và những người khác. Cách tốt nhất là đội mũ bảo hiểm, chờ đèn tín 

hiệu giao thông và đi trên làn đường thích hợp dành cho người đi bộ / xe cộ. 

 

Conversation 3: ASKING FOR DIRECTION 

(Hội thoại 2: Hỏi đường) 

 

A: Hello Jem, do you know how to get downtown? 

B: Go straight down this road. When you get to the second light, take a left. Then get on the 

highway and take exit 52. 

A: That sounds really compilcated. Can you tell me again? Which road do I take first?	

B: You go down this road, then at the second light, turn left. That road is Main street. 

A: Ok, I think I’ve got it now. 

 

A: Xin chào Jem, bạn có biết cách đi đến trung tâm thành phố không? 

B: Đi thẳng xuống con đường này. Khi bạn đến đèn thứ hai, hãy rẽ trái. Sau đó lên đường 

cao tốc và đi theo lối ra 52. 

A: Nghe có vẻ rất tổng hợp. Bạn có thể nói lại cho tôi được không? Tôi đi con đường nào 

trước? 



 

B: Bạn đi xuống đường này, đến đèn thứ hai thì rẽ trái. Đường đó là đường Chính. 

A: Được rồi, tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu. 


