IELTS Podcast Tập 9 - Kịch bản
Giới thiệu - Naomi
Chào mừng bạn đến với Podcast IELTS Magoosh! Đây là Bài 9. Trong tập này,
bạn sẽ nghe đoạn hội thoại có chứa các từ vựng mà giáo viên Eliot của bạn đã
định nghĩa trong Bài học từ vựng 4. Đây là 4 từ liên quan đến công nghệ:
Device, Mobile, Innovation, and Revolutionize..
Nếu bạn chưa nghe đến tập 4, bạn có thể muốn nghe nó trước, để bạn biết định
nghĩa của những từ này. Tôi sẽ đặt một liên kết trong ghi chú hiển thị.
Ngoài ra, hãy xem các ghi chú hiển thị để tải xuống miễn phí: danh sách từ vựng
IELTS, chứa các từ này và các từ khác mà bạn sẽ tìm thấy trong bài thi. Ngoài
ra, hãy truy cập IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời để
cải thiện điểm số trong nhóm IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá,
ieltspodcast, để tiết kiệm 20% tại trang.
Được rồi, hãy bắt đầu! Nghe đoạn hội thoại này giữa Ada và Jackie khi Jackie
giúp Ada mua một chiếc điện thoại mới. Xem nếu bạn có thể chọn ra 4 từ vựng
IELTS khi bạn nghe không.

Đối thoại Phần 1
Ada: Xin chào! Tôi đã chuyển nhà đến đây từ Vương quốc Anh ... vì vậy rõ ràng điện thoại ở
Anh của tôi không còn hoạt động nữa. Tôi đang tìm kiếm một thẻ SIM mới để tôi có thể sử
dụng điện thoại di động của mình ở Mỹ ... hoặc thậm chí tôi có thể mua một thiết bị mới
kèm theo, tùy thuộc vào giá của nó. Bạn có thể giúp gì tôi về chuyện đó được không?
Jackie: Vâng, tất nhiên! Chúng tôi cung cấp một số gói chỉ dành cho thẻ SIM, tùy thuộc vào
việc thiết bị bạn sử dụng có tương thích với thẻ SIM của công ty chúng tôi hay không. Bạn
có thích gói SIM chỉ không, hay bạn nghĩ có lẽ đó là đây là thời điểm thích hợp để có điện
thoại mới?
Ada: Có phải gói chỉ dành cho thẻ sim rẻ hơn không?
Jackie: Vâng đúng vậy. Vì bạn không phải trả tiền cho nguyên một chiếc điện thoại di động
mới hoàn toàn, nên các gói chỉ dành cho thẻ SIM có xu hướng giá thấp hơn mặc dù chúng
tôi có một vài giao dịch đang diễn ra ngay bây giờ sẽ cho phép bạn có được một chiếc điện
thoại khá tuyệt vời với giá rẻ hơn nhiều so với giá bình thường.
Ada: Được rồi, tôi sẽ nghĩ về nó. Bạn có thể cho tôi biết một chút về các gói SIM mà bạn
cung cấp không?
Jackie: Chắc chắn rồi, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, tại sao bạn không cho tôi xem điện
thoại của bạn và tôi có thể cho bạn biết nếu nó sẽ tương thích với bất kỳ thẻ SIM nào của
chúng tôi. Thật không may nếu nó không tương thích, bạn sẽ cần phải có một thiết bị mới
để sử dụng thẻ của chúng tôi.

Ada: Vâng, không vấn đề gì, đây là điện thoại của tôi.
Jackie: Oh yeah, điện thoại di động này khá cũ. Hãy để tôi kiểm tra lại trong kho và xem
chúng tôi có còn thẻ SIM cũ nào không.
Ada: Vâng, cảm ơn.
Jackie: Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có bất cứ thứ gì tương thích với điện thoại
hiện tại của bạn. Về mặt lạc quan hơn, có lẽ đã đến lúc nâng cấp! Bạn có muốn thấy một số
thiết bị mới hơn mà chúng tôi có sẵn không?
Ada: Vâng chắc chắn, tại sao không.
Jackie: Tuyệt vời, hãy bắt đầu với cái này ... Đây là XC-500, và nó có tất cả các tính năng
điện thoại thông minh tiêu chuẩn, cộng với màn hình độ nét cao. Và các nhà phát triển đã
thực hiện một số đổi mới lớn với công nghệ nhận dạng giọng nói - về cơ bản, bạn có thể
thiết lập nó để đáp ứng cụ thể cho giọng nói của mình. Vì vậy, mà nó khá tuyệt.
Ada: Yeah, nó thật tuyệt.
Jackie: ... Và đây là Edge 5 Series, cũng là một thiết bị tuyệt vời. Nó đi kèm với bút stylus
và bàn phím vật lý, nếu bạn thích một chiếc điện thoại kiểu Blackberry có cách mạng hóa
và phong cách hơn. Nhưng xem ở đây: vẫn còn một màn hình cảm ứng và tất cả những thứ
tốt.
Ada: Ồ tuyệt, vâng tôi chưa bao giờ hiểu được việc gõ trên màn hình cảm ứng, tôi nghĩ
ngón tay của tôi có thể quá to hoặc gì đó.
Jackie: Vâng, màn hình cảm ứng có xu hướng rất nhạy cảm - đó rõ ràng là một sự đổi mới
đáng kinh ngạc khi xem xét rằng công nghệ màn hình cảm ứng thực sự chỉ có sẵn trong
mười năm qua ... nhưng một số người chắc chắn vẫn thích bàn phím vật lý.
Ada: Đúng vậy, tuyệt vời. Có điện thoại nào khác mà bạn muốn giới thiệu không?
Jackie: Có thứ gì đặc biệt mà bạn muốn có ở trong một thiết bị di động không?
Ada: Chà, nếu tôi sẽ mua một chiếc điện thoại mới, tôi rất muốn có một chiếc có camera
thực sự tốt - tốt nhất là một chiếc có thể quay video độ phân giải cao. Tôi thực hiện nhiều
thao tác chụp ảnh và quay video bằng điện thoại hiện tại của mình và tôi đã nhận thấy rằng
mặc dù chất lượng hình ảnh khá tốt khi có đủ ánh sáng, nhưng video luôn có pixel và chất
lượng thấp. Bạn có bất kỳ thiết bị giá cả phải chăng có camera được làm riêng cho video?
Jackie: Ồ, tôi biết chính xác cái hợp với bạn. Okay, vậy đây là G5-Pro. Chiếc điện thoại này
mới xuất hiện vài tuần trước và nó đã hoàn toàn cách mạng hóa cách chúng ta quay video
bằng thiết bị di động. Về cơ bản, vấn đề chính mà các nhà phát triển điện thoại phải đối

mặt là không có đủ dung lượng lưu trữ trên các thiết bị để lưu trữ video độ phân giải cao. Vì
vậy, nó thậm chí không phải là vấn đề về chất lượng của ống kính máy ảnh, chỉ có không đủ
dung lượng trên điện thoại. Nhưng với G5-Pro, họ đã thực hiện một số đổi mới lớn về cách
chúng tôi lưu trữ dữ liệu. Về cơ bản mọi thứ được tải lên ngay lập tức lên Cloud, vì vậy
không gian không còn là vấn đề nữa. Dù sao đi nữa, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện
thoại có camera video tốt thì đây là thiết bị dành cho bạn!
Ada: Wow, nghe có vẻ giống như những gì tôi đang tìm kiếm!
Jackie: Tuyệt vời. Và tin tốt khác là - điện thoại này nằm trong chương trình khuyến mãi mà
chúng tôi đang thực hiện ngay bây giờ, vì vậy nếu bạn đăng ký gói với chúng tôi bao gồm
thiết bị này, chúng tôi sẽ giảm cho bạn năm mươi phần trăm trong sáu tháng đầu!
Ada: Được rồi, nghe có vẻ hay đấy, tôi chắc chắn rất thích làm điều đó.
Jackie: Bạn có muốn tôi đi qua một số gói điện thoại khác nhau với bạn không, và chúng ta
có thể tìm ra cái nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn?
Ada: Vâng, chắc chắn rồi!

Phần giữa
Trước khi chúng ta tìm ra Ada sẽ chọn chiếc điện thoại nào, hãy tạm dừng để nghe một chút
từ Magoosh.
Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?
Magoosh có thể giúp!
Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:
Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lối tắt
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn
Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn
Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước
của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại
ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang.
Bây giờ trở lại câu chuyện!

Đối thoại Phần 2
Jackie: Được rồi, vì vậy chúng tôi có ba loại gói điện thoại di động khác nhau cho G5-Pro.
Tất cả các gói đều có các tính năng hơi khác nhau, nhưng sự khác biệt lớn nhất là lượng dữ
liệu bạn sẽ nhận được - và rõ ràng là tùy vào giá của gói. Bạn có biết bạn sử dụng bao
nhiêu dữ liệu trong một tháng không?

Ada: Hmm, không thực sự. Mặc dù tôi có một chiếc điện thoại thông minh, tôi không nghĩ
rằng tôi đã có một gói điện thoại bao gồm dữ liệu trước đó. Tôi sẽ chỉ kết nối với WiFi nếu
tôi muốn sử dụng bất kỳ tính năng nào trong số đó.
Jackie: Bạn có muốn gắn bó với một kế hoạch không có dữ liệu? Hoặc bạn sẽ quan tâm
đến việc thử một kế hoạch với một ít dữ liệu?
Ada: Ý tôi là, nếu nó có giá phải chăng thì thật tuyệt vời khi có một kế hoạch với dữ liệu.
Đặc biệt là đối với những thứ như GPS. Thật khó khăn khi phải tìm kiếm bản đồ trước thời
hạn. Và tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị lạc rất nhiều vì dù sao tôi mới đến khu vực này.
Jackie: Vâng, GPS là một tính năng tuyệt vời. Và việc có thể tra cứu bản đồ khi đang di
chuyển sẽ thực sự cách mạng hóa cách bạn đi xung quanh. Thêm vào đó, tin tốt là ứng
dụng GPS thực sự sử dụng tương đối ít dữ liệu. Vì vậy, ngay cả khi bạn sử dụng GPS hàng
ngày, có lẽ bạn cũng vẫn sẽ không cần một kế hoạch với hơn một gigabyte dữ liệu mỗi
tháng.
Ada: [cười] Vâng, tôi không biết một gigabyte là bao nhiêu.
Jackie: Đừng lo lắng, hầu hết mọi người đều không biết. Vì vậy, một gigabyte dữ liệu sẽ cho
phép bạn gửi hoặc nhận khoảng 1.000 email hoặc duyệt Internet trong khoảng 20 giờ mỗi
tháng.
Ada: Wow, đó là rất nhiều!
Jackie: Vâng, và đó thực sự là lượng dữ liệu nhỏ nhất trong gói hàng tháng mà chúng tôi
cung cấp - tất nhiên ngoài trừ gói không dữ liệu
Ada: Gói kế hoạch nào của bạn có nhiều dữ liệu nhất?
Jackie: Gói của chúng tôi có nhiều dữ liệu nhất cung cấp dữ liệu trị giá 16 gigabyte. Vì vậy,
mà 320 giờ duyệt Internet một tháng. Nó thực sự là một thỏa thuận tuyệt vời, bởi vì nó chỉ
hơn $ 10 so với gói dữ liệu lớn nhất tiếp theo của chúng tôi, gói chỉ có 4 gigabyte mỗi tháng.
Ada: Làm thế nào mà mọi người thậm chí có thể sử dụng 16 gigabyte trong một tháng, như
vậy giống như,...chẳng hạn, mười giờ một ngày? Không ai có thể có thể dùng điện thoại của
họ nhiều như vậy.
Jackie: Thật ra, nó thực sự dễ dàng hơn bạn nghĩ. Ví dụ, giả sử bạn đang tải xuống các tệp
hoặc phát trực tuyến video các loại hoạt động đó đòi hỏi nhiều dữ liệu hơn là chỉ cuộn qua
Facebook. Nhưng bạn đúng, 16 gigabyte là rất nhiều dữ liệu. Những gì chúng tôi đã tìm thấy
là hầu hết những người thực hiện kế hoạch này thực sự đang sử dụng điện thoại của họ
làm điểm truy cập di động cho máy tính và các thiết bị khác.
Ada: Điều đó có nghĩa là gì?

Jackie: Chà, một điểm truy cập di động về cơ bản là một mạng WiFi an toàn. Nhưng thay vì
WiFi đến từ một hộp được cài đặt trong nhà của bạn và kết nối với dây cáp trên mặt đất,
WiFi sẽ đến trực tiếp từ điện thoại của bạn, sử dụng gói dữ liệu của bạn.
Ada: Wow, vậy bạn có nói rằng tôi có thể kết nối máy tính với Internet thông qua điện thoại
của mình ở bất cứ nơi nào tôi có dịch vụ điện thoại không?
Jackie: Đúng vậy! Công nghệ hotspot di động đã hoàn toàn đ
 ổi mới cách chúng ta kết nối
với Internet, đặc biệt là đối với những người làm việc trên máy tính của họ. Trong khi trước
đây bạn sẽ phải đến thư viện hoặc quán cà phê để làm việc, với gói dữ liệu này, bạn có thể
truy cập Internet từ hầu hết mọi nơi bạn muốn!
Ada: Được rồi, điều đó thực sự tuyệt vời. Kế hoạch đó có giá bao nhiêu mỗi tháng?
Jackie: Nó khoảng 50 đô la mỗi tháng, nhưng với chương trình khuyến mãi của chúng tôi,
bạn sẽ chỉ mất 25 đô la một tháng trong sáu tháng đầu tiên.
Ada: Wow, đó là một thỏa thuận tốt! Đăng ký cho tôi với!

Phần kết
Vậy bạn như thế nào rồi? Bạn đã nghe và hiểu tất cả các từ vựng? Nếu bạn cần thực
hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có thể theo
dõi và nghe lại.
Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các
bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan
tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề “dịch
thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!
Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng
tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người
tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho
đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ

