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Hairstyles 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Hồi nãy bạn nói là để tóc dài thì người con gái có vẻ dịu dàng hơn. 
Nhưng mà bây giờ thì tóc dài cũng có nhiều kiểu. 
 
Người đúng vậy: Đúng vậy, bây giờ mình thấy thì ở Việt Nam, nói chung là ở tất cả mọi 
nơi thì vì mọi người quan tâm đến thời trang rất nhiều, nên tóc thì có muôn hình vạn 
trạng, kiểu dáng rồi màu sắc nữa. Thế nên là cũng còn tùy thuộc vào bạn muốn như thế 
nào. Nói chung là mình nghĩ vì đối với con gái, con gái luôn mong muốn là làm đẹp và 
luôn muốn là thay đổi bản thân, tại vì là bạn không để thể một kiểu tóc trong nhiều năm 
liền, và bạn luôn muốn có sự thay đổi. Thế nên là mới có rất nhiều kiểu dáng cho bạn 
chọn. Và bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của tóc, tùy theo tính cách của mình thôi. 
Riêng mình thì mình không quá chú trọng vào kiểu tóc, hoặc là màu sắc, bởi vì mình thấy 
là tóc mà nó là thuần túy là tóc thì vẫn có nét đẹp của nó hơn là nếu mà bạn can thiệp quá 
nhiều vào tóc. Nhưng mình nghĩ việc bạn gái mà mong muốn được thay đổi, hoặc là can 
thiệp nhiều vào tóc, cũng còn tùy vào mục đích nữa, mục đích vì sao bạn muốn kiểu tóc 
đó, hoặc vì sao bạn muốn thay đổi màu tóc của bạn. 
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: So you said that girls with long hair look gentler. But there are plenty of 
long hair styles now. 
 
Interviewee: Right. Now in Vietnam - basically everywhere - people pay great attention 
to fashion; therefore there are a lot of hairstyles, and hair colors. So it depends on what 
you want. I think we girls always want to be more beautiful and change our looks, 
because we can’t have that one hair style for years on end; you always need a change. So 
there are a lot of styles that you can choose from. You can also change your hair color, 
depending on what you like. As for me, I don’t really care about hairstyle or hair color, 
because I think natural hair has its own beauty; it’s better than making a lot of changes to 
your hair.  
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