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Vietnamese Transcript 
 
Người phỏng vấn: Nếu mà chị đi chơi với bạn trai hoặc chơi với bạn bè thì chị thường đi chơi ở 
đâu?  
 
Người được phỏng vấn: Nếu mà đi chơi với bạn trai hoặc bạn bè thì đúng là chỉ có một điểm là 
ăn uống thôi, hoặc thỉnh thoảng đi xem phim, không thì nếu đi với bạn gái thì thỉnh thoảng mình 
sẽ đi shopping. 
 
Người phỏng vấn: À… thế ở Hà Nội thì có những chỗ mua sắm nào mà chị hay thường lui đến? 
 
Người được phỏng vấn: Tùy theo số tiền mình có trong túi, ví dụ như là hôm nào có nhiều tiền 
thì mình sẽ đi vào Trung tâm Thương mại để mua sắm, như là Vincom, Parkson, hoặc là những 
cửa hiệu sang trọng, còn nếu mà hôm nào vừa ít tiền thì mình sẽ đến những khu bán đồ của teen, 
ví dụ như là Hàng Nón, Hàng Ngà, Hàng Cót, thì đó là những cái phố chuyên bán đồ dành cho 
teen, tiền vừa phải mà cũng khá là đẹp.  
 
Người phỏng vấn: Thế tiền của chị thì vẫn được bố mẹ chu cấp hay là thế nào ạ? 
 
Người được phỏng vấn: Tiền của mình 100% là do bố mẹ mình chu cấp.  
 
Người phỏng vấn: Như vậy là số tiền của chị là tùy vào bố mẹ chị cho chị bao nhiêu tiền thì chị 
có từng đấy tiền? 
 
Người được phỏng vấn: Đúng thế. 
 
Người phỏng vấn: Chị có nói là chị không tham dự những hoạt động xã hội, tức là chị không đi 
làm tình nguyện, cũng không đi làm những cái mà các bạn trẻ ngày nay hay làm đúng không? 
 
Người được phỏng vấn: Thực sự thì mình cũng có đi tình nguyện, đi làm tình nguyện, nhưng 
mà đi làm theo lớp, một số chương trình nhỏ thôi, hoặc là mình có tham gia một số cái hoạt động 
như là tổ chức AISEC hay Hội sinh viên Quốc tế. 
 
 
English Transcript 
 
Interviewer: If you go out with your boyfriend or with your friends, where do you often go to? 
 
Interviewee: If I go out with my boyfriend or my friends, actually we only go eating, or 
sometimes we watch movies, or if going with my female friends, I sometimes go shopping. 
 
Interviewer: Ah, so in Ha Noi, which shopping places do you usually go to? 
 



Interviewee: Depends on the amount of money I have in my pocket. For example, on days that I 
have a lot of money, I will go to center malls for shopping, such as Vincom, Parkson, or to 
luxurious stores; on days that I have little money, I will go to shopping areas for teens, such as 
Hang Non, Hang Nga, Hang Cot, which are the streets specialized in selling things for teens, 
which are at affordable price and are also pretty nice. 
 
Interviewer: So your money is still supplied by your parents or what? 
 
Interviewee: My money is 100% supplied by my parents. 
 
Interviewer: So your money depends on your parents; how much they give you is how much 
you have? 
 
Interviewee: Correct. 
 
Interviewer: You have said that you don’t take part in social activities, which means you don’t 
go volunteering or don’t go to things that young people these days usually do, right? 
 
Interviewee: Actually I do go volunteering, but I go with my class or with small programs, or I 
also join some activities such as AISEC organization1 or International Student Organization.  
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1  International Association of Students in Economic and Commercial Sciences is a student run organization 
headquartered in Amsterdam. 


