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1. Gia sư online 

Khi bạn đã có một công việc, bạn có thể làm gia sư online 

để__________________. Công việc gia sư online rất tốt vì bạn có thể 

______________ về thời gian. Hầu hết nhiều người làm gia sư online dạy tiếng 

Anh cho người Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước ________________ khác.  

 

 

2. Viết bài báo 

Một số website cần người viết các bài báo. Để làm được công việc này, bạn cần có 

________________ về nhiều lĩnh vực và kỹ năng viết tốt.  

3. Làm tư vấn viên tự do  

Nếu bạn có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều về một lĩnh vực như __________, kinh 

doanh, bán hàng, … bạn có thể trở thành tư vấn viên tự do. Hiện nay, nhiều công 

ty sẵn sàng ______________ một người làm việc tự do để giúp trong những 

______________________ của họ.  

 

 

CÁCH KIẾM THÊM TIỀN 

KHI ĐÃ CÓ VIỆC LÀM 

Châu Á  linh hoạt  kiếm thêm tiền 

Luật   dự án ngắn hạn  kiến thức  thuê 
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4. Làm người giữ trẻ 

Không cần phải ngồi trước _______________ nhiều giờ, không______________, 

có thể nói giữ trẻ là một lựa chọn tốt.  

5. Làm thêm một công việc ban đêm 

Bạn có thể làm việc sau 6 giờ chiều với những công việc như: bartender, 

_______________, DJ, … 

6. Trở thành tài xế Uber  

Nếu bạn yêu thích lái xe và_____________, bạn có thể trở thành một tài xế Uber. 

Tại sao bạn không thử công việc này?  

 

 

7. Dịch online 

Nếu bạn giỏi nhiều ngôn ngữ và ________________ dịch tốt, tại sao bạn không 

thử _______________ vào công ty dịch thuật? Nhiều công ty dịch thuật luôn luôn 

cần người dịch mọi thời gian trong năm.  

8. Bán đồ cũ của bạn 

Với những món đồ cũ, bạn không còn ________________ nữa, bạn có thể bán 

trên mạng. Có thể những món đồ này sẽ rất ________________ cho những người 

khác.  

 

 

phục vụ  căng thẳng  máy tính  rành đường 

sử dụng  nộp đơn  cần thiết  kỹ năng 
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Từ vựng:  

1. Gia sư    (danh từ)  tutor  

2. linh hoạt   (tính từ)   flexible  

3. Hầu hết      most  

4. bài báo   (danh từ)   article  

5. kiến thức   (danh từ)   knowledge  

6. lĩnh vực   (danh từ)   scope  

7. kỹ năng   (danh từ)   skill  

8. kinh nghiệm   (danh từ)   experience  

9. tư vấn viên tự do  (danh từ)   freelance consultant  

10. Hiện nay      nowadays  

11. sẵn sàng   (tính từ)   ready  

12. dự án ngắn hạn  (danh từ)   short – term project  

13. căng thẳng   (tính từ)   stressed  

14. lựa chọn   (danh từ)   choice  

15. người giữ trẻ   (danh từ)   babysitter  

16. rành    (động từ)   to know something very clear  

17. ngôn ngữ   (danh từ)   language  

18. nộp đơn   (động từ)   to apply (for a company/  

school, …) 

19. công ty dịch thuật  (danh từ)   translation company  

20. cần thiết   (tính từ)   necessary  
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Câu hỏi thảo luận: 

 

 

 

 

Chủ đề viết:  

 

 

 

 

 

 

1. Ở nước của bạn, việc làm bán thời gian có phổ biến không? Thu nhập của 

việc làm bán thời gian cao không? 

2. Khi đã lập gia đình, những bà nội trợ có thể làm thêm việc gì để kiếm 

thêm tiền? 

Khi là sinh viên, bạn có làm thêm không? Hãy viết về một công việc làm thêm 

khi bạn là sinh viên.  


