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Khi bạn là khách ở nhà một ai đó 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vietnamese 

• Thân thiện – nở nụ cười; cảm thấy hạnh phúc, vì điều đó sẽ khiến mọi người xung quanh bạn cảm thấy hạnh 
phúc hơn 

• Biết giúp đỡ - Khi thấy một người đang làm một việc gì đó mà bạn có thể giúp, hãy đề nghị giúp đỡ vì đó là 
phép lịch sự. Đừng đợi đến khi bạn được hỏi. Ví dụ như: 

• Rửa chén  
• Sắp xếp bàn ăn 
• Khi thấy một ai đó xách đồ từ chợ về, giúp họ đem vào nhà và cất vào nơi thích hợp 

• Thể hiện sự tôn trọng - những vật dụng trong nhà còn thuộc quyền sở hữu của những người khác. Hãy cẩn 
thận với những vật dụng của họ. 

• Hãy nhã nhặn - Luôn luôn là phép lịch sự khi xin phép trước sử dụng một vật nào đó mà không phải là của 
bạn. Nếu bạn mượn một vật nào đó, nhanh chóng trả vật dụng đó về chỗ cũ. 

• Ngăn nắp - Nếu bạn lấy một thứ gì đó ra, hãy cất hoặc vứt đi. Nếu bạn mở một thiết bị nào đó, hãy tắt ngay 
khi bạn dùng xong. Ví dụ như: 

• Công tắc đèn  
• Lò nướng  
• Tivi 

• Sạch sẽ - Đừng bày bừa những vật dụng cá nhân của bạn khắp nhà để những người khác phải dọn dùm bạn. 
Ví dụ như: 

• Giày của bạn cạnh ghế xôfa 
• Cặp của bạn trên bàn 
• Bàn chải đánh răng của bạn trên bồn rửa mặt 
• Chén dĩa bẩn trong nhà bếp 
• Giữ phòng ngủ của bạn luôn sạch sẽ 

• Thể hiện phép lịch sự - "Làm ơn" và "Cảm ơn" luôn là những từ tốt đẹp mà bạn có thế dung. 
• Tuân thủ những qui tắc trong nhà - Đây là nhà của một người khác, và bạn ở với tư cách là một vị khách. Bạn 

bắt buộc phải tuân thủ những qui tắc như: 
• Giờ giới nghiêm - Hãy giữ im lặng khi bạn về nhà trễ hoặc rời đi khi mọi người vẫn đang ngủ 
• Không hút thuốc 
• Không được có khách ngủ qua đêm nếu không có sự cho phép. 

• An toàn là trên hết - Ví dụ như: 
• Chắc chắn rằng cửa luôn đóng và khoá khi bạn rời đi 
• Nếu như bạn làm mất chìa khoá nhà, hãy báo ngay cho chủ nhà 
• Không được đưa chìa khoá nhà cho bất cứ ai không ở cùng nhà với bạn 
• Nếu bạn mở cửa sổ, hãy đóng lại khi bạn rời đi 
• Tắt điện lò nướng hay máy sấy đồ 
• Đừng để nến cháy khi không ai ở đó 

• Khi tai nạn xảy ra - Nếu có vật bị vỡ hoặc hư hại, hãy báo cho chủ nhà của bạn; đừng để người khác phải kiếm 
dùm bạn. 
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BÍ QUYẾT ĐỂ SỐNG CHUNG 

VỚI NGƯỜI BẢN XỨ  
NHƯ THẾ NÀO? 
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Máy giặt (Washing Machines) 

 

 

 

 

1. Máy giặt ở nhà bạn có thể khác với trong hình 

2. Để đồ giặt vào máy và cho xà bong giặt đồ vào ngăn 

3. Không cho quá nhiều đồ cùng lúc vào máy giặt, nó có thể gây tổn hại cho máy 

4. Không cho quá nhiều xà bong giặt đồ vào ngăn, nó có thể gây tràn bọt 

5. Chọn nhiệt độ nước và kiểu giặt cho phù hợp. Duy nhất sử dụng thuốc tẩy với đồ trắng 

6. Lấy đồ giặt ra khỏi máy sau khi đã giặt xong 

7. Không lấy đồ người khác ra khỏi máy, thậm chí khi máy đã giặt xong rồi 

 

 
 
 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=washing+machine+impages&id=2EF70F0C4299445DC178978873D864D07FD89187&FORM=IQFRBA
http://www.sears.com/kenmore-3.4-cu-ft-top-load-washing-machine/p-02620022000P?prdNo=2


Vietnamese 

 

 
 
 
Máy sấy (Dryer) 

 

1. Máy sấy đồ ở nhà bạn có thể nhìn khác trong hình 

2. Đảm bảo lưới chắn bụi phải sạch trước khi sấy 

3. Để đồ ướt vào máy sấy và chọn chế độ hợp lí 

4. Thường xuyên kiểm tra thời gian để lấy đồ ra sau khi sấy xong 

5. Đảm bảo lấy đồ bạn ra hoàn toàn sau khi đã sấy xong 

6. Không lấy đồ người khác ra, thậm chí ngay khi máy sấy đã sấy xong 

7. Dọn sạch sẽ bụi trong lưới chắn sau khi sấy xong. 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_5247387_washer.html
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Máy rửa chén (Dishwashers) 

                   

 

 

1. Máy rửa chén nhà bạn có thể khác trong hình 

2. Đảm bảo đồ ăn không còn trong chén, đĩa, ly 

3. Để ly và tô úp ngược xuống để tránh có nước bên trong 

4. Không để quá nhiều chén bát trong máy rửa 

5. Duy nhất cho nước rửa chén vào đúng chổ  

6. Không bao giờ sử dụng xà bông hoặc nước giặt đồ 

7. Đóng chặt cửa máy rửa  

8. Xoay nút chỉnh đến chế độ rửa chén để bắt đầu rửa 

9. Đợi cho máy rửa sạch hoàn toàn trước khi mở cửa máy 

10. Mở cửa máy rửa và tận hưởng những chén đĩa đã được rửa sạch 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_25045437_close-up-of-woman-s-finger-pressing-button-of-dishwasher.html?term=dish%20washing%20machine
http://www.123rf.com/photo_14832405_open-dishwasher-full-of-plates-close-up.html?term=dish%20washing%20machine
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Trên mặt bếp nấu (Stove Top) 

             

 

1. Bếp nấu có thể khác trong hình 

2. Mỗi nút vặn được dùng cho một bếp khác nhau 

3. Không rời khỏi bếp nấu khi đang sử dụng 

4. Sử dụng quạt hút khói trong mỗi lần sử dụng. Nó thường được đặt phía trên của bếp 

5. Đảm bảo tắt lò hoàn toàn khi sử dụng xong. 

6. Không được để những vật dể chảy trược tiếp trên mặt nóng 

7. Trong trường hợp phát lửa, sử dụng bình chữa cháy, không dùng nước. 

8. Dọn dẹp sạch sẽ bếp nấu sau mỗi bữa ăn của bạn 

 

http://media.photobucket.com/user/fixitwoman/media/Pccx%20Fall%202009/DSC00913.jpg.html?filters%5Bterm%5D=stovetop&filters%5Bprimary%5D=images&filters%5Bsecondary%5D=videos&sort=1&o=16
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Lò nướng (Oven) 

 

1. Lò nướng nhà bạn có thể khác trong hình 

2. Mở lò trước khi bật công tắc. Dọn dẹp những vật dụng không cần thiết trước khi sử dụng 

3. Bạn có thể cần điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, phụ thuộc vào món ăn của bạn 

4. Nếu bạn muốn nướng sơ, đợi cho lò hoàn toàn làm nóng trước khi cho đồ vào 

5. Đặt đồ nướng cẩn thận vào khay nướng, đảm bảo những món nướng cần giấy bạc 

6. Những lò nướng thường khác nhau vì thế bạn cần kiểm tra thời gian nướng 

7. Lò nướng không tự động tắt khi đồ ăn được nướng xong. Đảm bảo lấy đồ ăn ra hoàn toàn và tắt lò. 

 

 

 

http://www.crystalgraphics.com/powerpictures/Image.Search.Details.asp?product=cg6p3510115c&title=electric-oven-isolated-on-white
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Chổ xử lí đồ ăn thừa (Garbage Disposal) 

       Lổ xử lí rác                            

         Công tắt 

 

 

1. Nhà bạn có thể không có máy xử lí đồ ăn thừa. Nếu không, không cho đồ ăn thừa vào bồn, thay vào đó hãy 

cho vào giỏ rác. 

2. Chổ xử lí đồ ăn được dùng để xử lí đồ ăn thừa 

3. Trước khi bật máy, đảm bảo không có vật dụng nào xung quanh có thể rớt xuống lổ 

4. Mở nước trong khi máy xử lí thức ăn 

5. Mở đèn kế bên bồn rửa, bạn có thể nge tiếng xay thức ăn 

6. Đợi cho đến khi âm thanh trở nên thông suốt hơn, tắt máy xử lí và nước 

7. Chú ý – Không để tay hoặc bất kì vật dụng xuống lổ xay khi máy đang hoạt động. 

 

 

 

 

http://media.photobucket.com/user/alcondobum/media/DSCN0498.jpg.html?filters%5Bterm%5D=garbage%20disposal&filters%5Bprimary%5D=images&filters%5Bsecondary%5D=videos&sort=1&o=19
http://www.bing.com/images/search?q=wall+light+swith+images&id=25D106BA3C24BE1CAF0A3EAD5C4C87E3C10D39D2&FORM=IQFRBA
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Máy hâm (Microwave Oven) 

 

 

1. Máy hâm có thể khác như trong hình 

2. Không cho những vật dụng kim loại vào máy 

3. Đảm bảo những dĩa cho vào không gây ảnh hưởng đến máy 

4. Đặt thức ăn vào đồ đựng và cho vào máy 

5. Bạn cần chỉnh số hoặc nút vặn cho thời gian bạn muốn, và nhấn bắt đầu 

6. Cẩn thận nóng khi lấy thức ăn ra sau khi hâm 

7. Dọn dẹp sạch sẽ máy hâm sau sử dụng 

8. Đảm bảo thời gian hợp lí để tránh đồ ăn bị cháy  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.123rf.com/photo_11866640_open-white-microwave-on-white-background-3d.html?term=oven
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Phòng tắm (Bathroom) 

 

 

1. Phòng tắm nhà bạn có thể khác trong hình 

2. Tôn trọng những người dùng chung phòng tắm 

3. Không tắm vòi sen trong thời gian quá lâu, nó có thể sử dụng nước nóng cho những người khác. Nếu nước 

văng trên sàn nhà, đảm bảo lau chùi sạch sẽ khi tắm xong 

4. Không xả bất cứ thứ gì xuống bồn cầu, ngoại trừ giấy vệ sinh. Những vật dụng khác nên cho vào thùng rác 

5. Để phòng tắm sạch sẽ khi bạn sử dụng xong. Dọn dẹp những vật dụng của bạn ngăn nắp sau khi dùng xong. 

 

 

 


