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The Nutrition Education and Obesity Prevention Branch (NEOPB) of the California Department 

of Public Health has developed this glossary as a resource for our work at the State and local 

levels.  This glossary is designed to strengthen cross-cultural communication by reducing 

linguistic barriers.  Inside you will find NEOPB-approved terms and idiomatic expressions for 

over 7,512 English-language words that have been translated into Spanish, Simplified 

Cantonese, Vietnamese, and Hmong.  The featured words are commonly used in the 

development of NEOPB consumer and intermediary materials.    

For questions or feedback, please email CDPH_neopbcustomercare@cdph.ca.gov.  

 

Chi Nhánh Giáo Dục Dinh Dưỡng và Phòng Ngừa Béo Phì (Nutrition Education and Obesity Prevention 

Branch - NEOPB) thuộc Bộ Y Tế Công Cộng California đã lập bảng chú giải này làm nguồn tài nguyên cho 

công việc của chúng tôi tại Tiểu Bang và các cấp địa phương.  Bảng chú giải này được thiết kế để củng cố 

việc trao đổi thông tin xuyên văn hóa bằng việc giảm đi những rào cản ngôn ngữ.  Bên trong quý vị sẽ 

tìm thấy những thuật ngữ và thành ngữ được NEOPB phê chuẩn cho hơn 7,512 từ tiếng Anh đã được 

dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông Giản Thể, tiếng Việt và tiếng H'mông.  Những từ đặc 

trưng này thường được sử dụng trong việc phát triển các tài liệu cho người tiêu thụ và bên môi giới của 

NEOPB. 

Nếu có thắc mắc hoặc phản hồi, vui lòng gửi đến CDPH_neopbcustomercare@cdph.ca.gov. 

   .     
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General Terminology 

English Vietnamese 
(1%) low-fat milk sữa ít béo (1%)  

(1%) low-fat yogurt sữa chua ít béo (1%) 

0% fat 0% chất béo 
0F 0F 

¼ cup dried fruit ¼ cup trái cây khô 

¾ cup 100% fruit or vegetable juice ¾ cup nước ép trái cây hoặc rau củ 100%  

1 cup fresh, frozen or canned fruits or 
vegetables 

1 cup trái cây hoặc rau củ tươi, đông lạnh hoặc 
đóng hộp 

1 cup salad greens 1 cup rau trộn 

1 medium fruit or vegetable 1 trái cây hay rau củ cỡ trung 

1% fat 1% chất béo 

100% fruit juice 100% nước ép trái cây 

100% juice 100% nước ép  

100% vegetable juice 100% nước ép rau củ 

2% fat 2% chất béo 

about (cooking time)  về (thời gian nấu nướng) 

about (measurement) về (việc đo lường) 

Academy of Nutrition and Dietetics Học Viện Dinh Dưỡng và Chế Độ Dinh Dưỡng 

acorn squash bí đấu 

active năng động 

activity hoạt động 

activity partner đối tác hoạt động 

add thêm vào 

aerobic activity hoạt động thể dục nhịp điệu 

aerobic fitness thể dục nhịp điệu 

African American Người Mỹ gốc Châu Phi 

African- American Campaign Cuộc Vận Động Người Mỹ gốc Châu Phi 

afternoon snack bữa nhẹ vào buổi chiều 

agility sự dẻo dai 

airtight container thùng chứa, gói hàng kín khí 

aisle lối đi giữa các dãy ghế 

Alaska native người bản địa Alaska  

allspice hạt tiêu Gia-mai-ca 

American Indian Người Mỹ Da Đỏ 

ancho chilies Ớt Ancho 

anise cây hồi 

ankle rotations xoay mắt cá chân 
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Anti-Allergies Chống Dị Ứng 

Anti-Cancer Chống Ung hư 

Anti-Parasites Chống Ký Sinh Trùng 

Anti-Virus Chống Vi-rút 

appetizer món khai vị 

apple quả táo 

apple sauce sốt táo 

apricot quả mơ 

arching arms uốn cong cánh tay  

arm circles xoay cánh tay 

arm curls cuốn tạ cánh tay 

arrowroot cây dong 

artichoke a-ti-sô 

artichoke heart lõi hoa a-ti-sô 

Asian Người Á Châu 

asparagus măng tây 

asparagus  spears đọt măng tây 

at least ít nhất 

at risk có nguy cơ 

at-risk of health issues có nguy cơ với các vấn đề sức khỏe 

avocado quả bơ 

baby carrot cà rốt con 

bagels bánh mì Bagel 

bake nướng 

bake instead of fry nướng thay vì chiên 

baked chips bánh chíp nướng 

baking sheet khay nướng 

balance cân đối 

balance (noun) sự cân đối (danh từ) 

balance (verb) cân đối (động từ) 

balanced  breakfast bữa điểm tâm cân đối 

ball quả bóng 

balsamic vinegar giấm nho đỏ 

banana quả chuối 

banner biểu ngữ 

barbecue (noun) liên hoan nấu nướng ngoài trời (danh từ) 

barbecue (verb) quay, nướng (động từ) 

barbecue sauce sốt thịt nướng 

basil cây húng quế 

basketball bóng rổ 

bay leaf lá nguyệt quế 

bean đậu 
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beans (dry beans, general: lentil, garbanzo, 
beans…) 

các loại đậu (đậu khô nó chung: đậu lăng, đậu 
garbanzo, đậu…) 

beat nhịp 

beats per minute nhịp mỗi phút 

beef thịt bò 

beet (add on) củ cải đường (thêm vào) 

bell pepper ớt chuông 

berry quả mọng 

bicep arm curls cuốn tạ bắp tay 

bicycle lanes làn đường dành cho xe đạp 

bicycle trail/path đường mòn/đường nhỏ dành cho xe đạp 

bicycling đạp xe 

bicycling up hills đạp xe lên đồi 

biking đạp xe 

billboard bảng dán thông báo 

bite-size chunks mẩu cỡ miếng cắn 

bite-size strips mảnh cỡ miếng cắn 

black beans đậu đen 

black eye peas đậu mắt đen 

blackberry quả mâm xôi đen 

blend (in blender) xay (trong máy xay) 

blend (mix) pha (trộn) 

blender máy xay 

blender container cối xay 

block cheese phô mai khối 

blueberry trái việt quốc 

bok-choy cải bẹ trắng 

bone xương 

boneless không có xương 

boost tăng cường 

bottled hot sauce sốt cay đóng chai 

bottled water nước đóng chai 

bounce nảy lên 

bowl (for eating from) chén (dùng để ăn) 

bowl (for mixing, serving or prepping) tô (dùng để pha trộn, phục vụ hoặc chuẩn bị 
thức ăn) 

boysenberry trái boysenberry 

bran cereal ngũ cốc cám 

bread crumbs vụn bánh mì 

bread crumbs (seasoned) vụn bánh mì (có gia vị) 

breakfast bữa điểm tâm 

breath (noun) hơi thở (danh từ) 
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breathe thở 

breathe in hít thở vào 

brisk walking đi bộ nhanh 

broccoli bông cải xanh 

broccoli floret/spear múi/đọt bông cải xanh 

brochure tập sách nhỏ 

broil nướng 

broiler vỉ nướng thịt 

brown (verb) rán vàng (động từ) 

brown rice gạo lức 

brown sugar đường nâu 

brush (verb) chải (động từ) 

brussels sprout cải Brussel 

bubble bong bóng 

bunch bó 

butternut squash bí dạng hồ lô 

cabbage bắp cải 

cactus salad món trộn lá xương rồng 

cactus/cactus Leaves cây xương rồng/ Lá xương rồng 

calcium canxi 

calf bắp chân 

calf stretch duỗi cơ bắp chân 

California grown được trồng tại California 

calories lượng calo 

cancer bệnh ung thư 

canned được đóng hộp 

canned  vegetables rau củ đóng hộp 

canned fruit cocktail trái cây đóng hộp 

canned fruit packed in 100% fruit juice trái cây đóng hộp với 100% nước ép trái cây  

canned fruits and vegetables trái cây và rau củ đóng hộp 

canned peaches đào đóng hộp 

canned pear lê đóng hộp 

canned pineapple chunks dứa được cắt khúc đóng hộp 

canola oil dầu hạt cải 

cantaloupe dưa ruột vàng 

caper cây bạch hoa 

caraway cây carum 

carbohydrates hyđrate-cacbon 

cardamom bột gia vị bạch đậu khấu 

cardio respiratory fitness sức dẻo dai của hệ tuần hoàn hô hấp 

carob hạt carob 

carrot cà rốt 
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carton bìa cứng 

cassia cây ba đậu 

cast iron skillet chảo đúc bằng sắt 

catch (the ball) bắt (bóng) 

catering truck xe tải chở thực phẩm 

Caucasian Người Da Trắng 

cauliflower bông cải trắng 

celery cần tây 

celery stalk cọng cần tây 

certain types of cancer một số loại bệnh ung thư 

challenge thử thách 

chard stalk thân củ cải 

chard; Swiss chard củ cải; củ cải Thụy Sĩ 

chayote squash trái su su 

cheddar cheese phô mai Cheddar 

cherimoya mãng cầu Nam Mỹ 

cherry trái anh đào 

cherry tomato cà chua bi 

chervil rau mùi 

chest discomfort khó chịu ở ngực 

chest press động tác ép ngực 

chest stretch động tác căng ngực 

chicken thịt gà 

chicken broth nước dùng gà 

chicken nuggets gà lăn bột chiên giòn 

chili pepper ớt  

chili powder ớt bột 

chill (verb) làm lạnh (động từ) 

chilled (roasted chicken, chilled) được làm lạnh (gà quay, được làm lạnh) 

Chinese food thức ăn Trung hoa 

chips (potato chips) bánh chíp (chíp khoai tây) 

chive hành lá 

chocolate chips những mẩu sôcôla nhỏ 

cholesterol cholesterol 

chopped được cắt nhỏ 

chronic  diseases bệnh mãn tính 

chunks miếng, khúc 

cider vinegar giấm táo 

cilantro ngò 

cinnamon quế 

circular arms backward xoay tròn cánh tay về phía sau 

circular arms forward xoay tròn cánh tay về phía trước 
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clams nghêu 

clap vỗ tay 

clean-up dọn dẹp 

click nhấp vào 

climbing leo trèo 

clothing quần áo 

clove cây đinh hương 

cold lạnh 

cole slaw món cải bắp trộn 

collaborate hợp tác 

collard cải rổ 

collard greens rau cải rổ 

colorful nhiều màu sắc 

combine kết hợp 

commercial break nghỉ giữa giờ để quảng cáo 

community cộng đồng 

community clean-up day ngày dọn dẹp rác thải cộng đồng 

community garden vườn cộng đồng 

community leader nhà lãnh đạo cộng đồng 

community partner đối tác cộng đồng 

competitive cạnh tranh 

consumption sự tiêu thụ 

container thùng chứa, gói hàng 

content nội dung 

convenience store cửa hàng tiện lợi 

cook time thời gian nấu 

cooked thoroughly được nấu chín hoàn toàn 

cookies bánh quy 

cooking utensils dụng cụ nấu nướng 

cool down nguội dần 

coordination sự điều phối 

coriander cây rau mùi 

corn trái bắp 

corn husk vỏ bắp 

corn tortillas bánh tortilla làm từ bột bắp 

corn tortillas chips bánh chíp làm từ tortilla bột bắp 

corn-on-the-cob bắp nguyên trái 

cornstarch tinh bột bắp 

cottage cheese phô mai tươi 

cover đậy lại 

cover and refrigerate đậy lại và làm lạnh 

crackers bánh quy giòn 
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cranberry quả nam việt quốc 

crisp giòn 

crisp-tender giòn-mềm 

crumble vỡ vụn 

crunch gập bụng 

crunch (sit-ups) gập bụng (ngồi lên) 

crushed được nghiền nát 

crushed chilies ớt được nghiền nát 

crust (pizza) vỏ bánh (pizza) 

cucumber dưa chuột 

cumin cây thì là Ai Cập 

cup cup (đơn vị đo lường bằng 240 ml) 

curry món cà ri 

curry powder bột cà ri 

cut cắt 

cycling đi xe đạp 

daily hàng ngày 

daily life cuộc sống hàng ngày 

daily routine hoạt động thường ngày 

dairy products sản phẩm được làm từ sữa 

dance nhảy, múa 

dark green leafy vegetables rau lá có màu xanh đậm 

dark green vegetables rau củ có màu xanh đậm 

dash gạch ngang 

date ngày tháng  

day ngày 

decision makers những người đưa ra quyết định 

deck of cards bộ bài 

dehydrate mất nước 

dehydration sự mất nước 

dessert món tráng miện 

diabetes bệnh tiểu đường 

diced được cắt theo hình khối nhỏ 

diet chế độ ăn kiêng 

diet (soda) dành cho người ăn kiêng (xô-đa) 

dietary fiber chất xơ thực phẩm 

dietary practices thực hành chế độ dinh dưỡng 

dietitian chuyên gia dinh dưỡng 

dill cây thì là 

dinner bữa tối 

dip chấm 

discard thải bỏ 



 
 9 

disease fighting stem cells tế bào gốc chống bệnh tật 

dish đĩa, món ăn 

dissolve hòa tan 

dizziness tình trạng chóng mặt 

drain ống dẫn lưu 

drained được dẫn lưu 

dressing sốt trộn 

dribbling relay rê bóng tiếp sức 

dried được sấy khô 

dried fruit trái cây khô 

drink (noun) thức uống (danh từ) 

drink (verb) uống (động từ) 

drink plenty of water uống nhiều nước 

drinking fountain vòi nước uống 

driveway lối xe chạy 

drizzle mưa phùn 

drumstick đùi gà 

dry khô 

dry-erase board bảng xóa khô 

dumpster thùng đựng rác to 

ear of corn trái bắp 

easy dễ dàng 

easy gardening làm vườn dễ dàng 

eating habits thói quen ăn uống 

EBT EBT (Electronic Benefit Transfer - Chuyển 
Khoản Phúc Lợi Điện Tử) 

edges rìa, lề, gờ 

effort nỗ lực 

egg roll trứng cuộn 

egg substitute sản phẩm thay trứng 

eggplant cà tím 

elbow joint mối nối khuỷu ống  

electric skillet chảo điện 

encourage khuyến khích 

ends trimmed phần đuôi được cắt tỉa 

energy drink thức uống năng lượng 

engagement việc tham gia 

Enjoy Healthy Snacks Thưởng Thức Bữa Ăn Nhẹ Lành Mạnh 

enriched được bổ sung vi chất dinh dưỡng 

enriched milk sữa được bổ sung vi chất dinh dưỡng 

entrée món chính 

epazote cây gia vị epazote 
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errands việc lặt vặt 

ethnicity sắc tộc 

evening snack bữa ăn nhẹ vào buổi tối 

excellent xuất sắc 

excellent fitness tình trạng sức khỏe dẻo dai 

exertion sự ráng sức 

exhale thở ra 

expiration date ngày hết hạn 

extract chiết xuất 

faba beans đậu tằm 

fall ngã 

family gia đình 

family members người thân trong gia đình 

farmer organizations các tổ chức nông gia 

farmers market chợ nông gia 

fast nhanh 

fast biking đạp xe nhanh 

fast dancing nhảy nhanh 

fast food restaurants nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh 

fat chất béo 

fat burning đốt cháy mỡ 

fat free không chất béo 

fava beans đậu răng ngựa 

fennel cây thì là 

fenugreek cỏ ca ri 

fiber chất xơ 

finely chopped băm nhuyễn 

fish cá 

flavored có hương vị 

flavored milk sữa có hương vị 

flea market chợ trời 

flour bột mì 

flour tortillas bánh tortilla làm từ bột mì 

fluid ounce fluid ounce (đơn vị dung tích thể lỏng bằng 
29.57 ml) 

focus group nhóm tập trung 

fold (in half) gập lại (thành một nửa) 

fold in gập vào 

food bank ngân hàng thực phẩm 

food demonstrations trình bày thức ăn 

food high in (calcium) thực phẩm giàu (canxi) 

food safety tính an toàn thực phẩm 
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food sources các nguồn thực phẩm 

food store cửa hàng thực phẩm 

foot and ankle support băng bảo vệ chân và mắt cá chân 

fork nĩa 

forum diễn đàn 

forward punching arms hai tay đấm về phía trước 

freestyle dancing khiêu vũ tự do 

French fries khoai tay chiên 

frequency; intensity; time and type tần suất; cường độ; thời gian và thể loại 

fresh tươi 

fresh fruits trái cây tươi 

fresh produce rau quả tươi  

fresh vegetables rau củ tươi 

frisbee đĩa ném 

frozen đông lạnh 

frozen ________, thawed đông lạnh ________, rã đông 

frozen fruits trái cây đông lạnh 

frozen fruits and vegetables trái cây và rau củ đông lạnh 

frozen vegetables rau củ đông lạnh 

frozen yogurt sữa chua đông lạnh 

fruit trái cây 

fruit flavored drink thức uống có hương vị trái cây 

fruit packed in 100% juice trái cây đóng gói với 100% nước ép trái cây 

fruit salad món trái cây trộn 

frying pan chảo chiên 

frying pan chảo chiên 

funded partner đối tác được tài trợ 

funded partner đối tác được tài trợ 

galangal cây riềng nếp 

galangal cây riềng nếp 

gallon gallon (đơn vị đo lường chất lỏng bằng 3.7 lít) 

gallon gallon (đơn vị đo lường chất lỏng bằng 3.7 lít) 

garden vườn 

garden center trung tâm làm vườn 

garden fresh herbs cây gia vị tươi trong vườn 

gardening trowel cái xẻng làm vườn 

garlic tỏi 

garlic clove nhánh tỏi 

garlic powder tỏi bột 

garnish (noun) hoa lá trang trí món ăn (danh từ) 

garnish (verb) trang trí (động từ) 

gas forming gây đầy hơi 
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gasping for air thở hổn hển để lấy không khí 

ginger gừng 

goal mục tiêu 

golden raisins nho khô màu vàng 

good tốt 

grab and go! lấy rồi mang đi! 

grams gam 

granola granola 

grape trái nho 

grapefruit trái bưởi 

grated được bào sợi 

great tuyệt vời 

great food combos thực phẩm kết hợp tuyệt hảo 

green beans đậu cô ve 

green onion hành lá 

greengrocer người bán rau quả 

greens rau xanh 

griddle vỉ nướng 

grill (noun) món thịt nướng (danh từ) 

grill (verb) nướng (động từ) 

grilled được nướng 

grind xay, tán, nghiền 

groceries hàng tạp hóa và thực phẩm phụ 

grocery store cửa hàng tạp hóa 

grocery store owner chủ cửa hàng tạp hóa 

ground black pepper bột tiêu đen  

ground cinnamon bột quế 

ground cloves bột đinh hương 

ground cumin bột thì là Ai Cập 

ground ginger bột gừng 

ground meat thịt xay 

ground red chili pepper bột ớt đỏ 

ground red pepper bột ớt đỏ  

ground thyme bột húng tây 

grow trồng 

grow (plants) trồng (cây) 

gym phòng tập thể dục 

half một nửa 

halved được phân làm đôi 

handle (pot handle) tay cầm (tay cầm của nồi) 

handle food safely chế biến, cầm nắm thực phẩm một cách an 
toàn 
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handout tài liệu phát tay 

hands on activity hoạt động tham gia trực tiếp 

hash brown món bánh khoai tây chiên 

Hawaiian Native Người Bản Địa Hawai  

health sức khỏe 

health benefits lợi ích về sức khỏe 

health care provider nhà cung cấp chăm sóc y tế 

health screenings khám sàng lọc y tế 

healthy khỏe mạnh 

healthy diet chế độ ăn uống lành mạnh 

healthy eating ăn uống lành mạnh 

healthy food thực phẩm lành mạnh 

healthy kids những đứa trẻ khỏe mạnh 

healthy lifestyle lối sống lành mạnh 

healthy options away home những lựa chọn lành mạnh khi xa nhà 

healthy person người khỏe mạnh 

healthy snacks bữa ăn nhẹ lành mạnh 

healthy tips lời khuyên để khỏe mạnh 

heart tim 

heart attack cơn đau tim 

heart beat nhịp tim 

heart disease bệnh tim 

heartbeat nhịp tim 

heat (verb) hâm nóng (động từ) 

heat (weather temperature) độ nóng (nhiệt độ thời tiết) 

heavy pan chảo nặng 

heel gót chân 

helpful hints những gợi ý hữu ích 

herbs thảo mộc, cây gia vị 

herbs and spices thảo mộc và gia vị 

hide and seek trò chơi trốn tìm 

high blood pressure huyết áp cao 

high heat (cooking temperature) độ nóng cao (nhiệt độ nấu nướng) 

high power (microwave heat setting) năng lượng cao (điều chỉnh độ nóng lò vi ba) 

high quality/ low-quality produce sản phẩm chất lượng cao/ chất lượng thấp 

high-fiber nhiều chất xơ 

high-fiber and low fat diet chế độ ăn nhiều chất xơ và ít chất béo 

hiking đi bộ đường dài 

Hispanic thuộc về Tây ban nha và Bồ đào nha 

hold your breath giữ hơi thở 

honeydew melon dưa tây xanh 

horseradish cây cải ngựa 



 
 14 

hot nóng, cay 

hot sauce sốt cay 

hotdog xúc xích chín 

hurdler stretch động tác kéo giãn cơ đùi trước và đùi sau 

husk (corn husk) vỏ (vỏ bắp) 

hypertension chứng tăng huyết áp 

ice đá 

ice cubes đá viên 

iceberg lettuce xà lách búp 

improve nutrition cải thiện dinh dưỡng 

in season theo mùa 

ingredient thành phần 

inhale hít vào 

injury chấn thương 

Inner thigh stretch động tác kéo giãn cơ đùi Trong 

instructions các hướng dẫn 

intensity cường độ 

intersection nút giao thông 

introduce (verb) giới thiệu (động từ) 

iron (mineral) chất sắt (khoáng chất) 

irregular heartbeat nhịp tim bất thường 

Italian dressing Xốt trộn Ý 

Italian seasoning Gia vị Ý 

jalapeño pepper ớt jalapeño  

jar hũ 

jicama củ sắn 

jog chạy bộ 

jog in place chạy bộ tại chỗ 

joint khớp (xương) 

juice nước ép 

jump nhảy 

jump rope (noun) dây nhảy (danh từ) 

jump rope (verb) nhảy dây (động từ) 

kale rau cải xoăn 

ketchup xốt cà chua 

kick backs lực đẩy 

kicking đá 

kidney bean đậu thận 

kids trẻ em 

kitchen  appliances thiết bị nhà bếp 

kite con diều 

kiwifruit trái kiwi 
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knead nhào trộn 

knee đầu gối 

knee lifts động tác nâng đầu gối 

knife dao 

kohlrabi su hào 

labels nhãn hiệu 

lactose free milk sữa không có lactose  

laminate dát mỏng 

large size cỡ lớn 

large spoon muỗng lớn 

Latino người châu Mỹ La tinh 

leafy greens rau xanh 

lean meat thịt nạc 

leek tỏi tây 

leg curl stretch động tác căng cơ cuộn chân 

leg-lifts động tác nâng cẳng chân 

legumes rau đậu 

leisure time thời gian rảnh rỗi 

lemon chanh vàng 

lemon grass cây xả 

lemon-lime (soda flavor) chanh (hương vị xô-đa) 

lentils đậu lăng 

lesson bài học 

let stand để đó 

Let’s Get Active! Hãy Cùng Hoạt Động! 

lettuce, leaf lettuce xà lách, xà lách xoăn 

lid nắp 

light đèn, ánh sáng 

light dancing khiêu vũ nhẹ nhàng 

light dressing ăn mặc nhẹ nhàng 

light effort nỗ lực nhẹ 

light jogging chạy bộ nhẹ 

light sour cream kem chua ít chất béo 

light walking đi bộ nhẹ 

light weights nâng tạ nhẹ 

lightheadedness cảm giác choáng váng đầu 

light-intensity level mức độ cường độ nhẹ 

lightly browned rán hơi vàng 

lima beans đậu lima  

lime chanh xanh 

lime juice nước ép chanh xanh 

liquid smoke khói lỏng 
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lite nhẹ, chứa ít calo 

liter lít 

litter rác rưởi 

littered with trash xả rác  

local distributors and wholesaler các nhà phân phối địa phương và nhà bán sĩ 

local farmers nông gia tại địa phương 

local government chính quyền địa phương 

local grocery store cửa hàng tạp hóa tại địa phương 

local law enforcement cơ quan thi hành luật tại địa phương 

low calorie ít calo 

low heat (cooking temperature) độ nóng thấp (nhiệt độ nấu nướng) 

low in fat ít chất béo 

low sodium lượng natri thấp 

low sodium soy sauce nước tương với lượng natri thấp 

lower boundary of target heart rate giới hạn thấp hơn cho nhịp tim mục tiêu 

Low-fat Ít chất béo 

Low-fat dressing Xốt trộn ít chất béo 

Low-fat foods Thực phẩm ít chất béo 

Low-fat meat Thịt ít chất béo 

Low-fat milk Sữa ít béo  

Low-fat yogurt Sữa chua ít béo  

low-medium heat (cooking temperature) độ nóng thấp - trung bình (nhiệt độ nấu 
nướng) 

lunch bữa trưa 

lunch box hộp đựng bữa trưa 

lunge động tác bước gập gối 

makes # servings chuẩn bị # suất ăn 

many nhiều 

march back bước đi ngược 

march forward bước đi tới 

march in place bước đều tại chỗ 

margarine bơ thực vật 

marinate ướp thịt 

marjoram cây kinh giới 

market chợ 

marketing tiếp thị 

mash nghiền nát 

materials tài liệu 

maximum heart rate nhịp tim tối đa 

meal bữa ăn 

measure đo lường 

measuring cup cốc đong 
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measuring spoon muỗng đong  

meat thịt 

medium bowl tô cỡ trung 

medium heat (cooking temperature) độ nóng trung bình (nhiệt độ nấu nướng) 

medium-high heat (cooking temperature) độ cao trung bình - cao (nhiệt độ nấu nướng) 

medium-size cỡ trung 

melon dưa 

melt (verb) tan (động từ) 

merchandise hàng hóa 

metabolism sự trao đổi chất 

Mexican  American Người Mỹ gốc Mêhicô 

microwave (noun) lò vi ba (danh từ) 

microwave (verb) nấu bằng lò vi ba (động từ) 

mild nhẹ 

milk sữa 

milk products sản phẩm từ sữa 

minced được băm nhỏ 

minerals các khoáng chất 

mini mart siêu thị nhỏ 

minimum tối thiểu 

minimum total calorie tổng lượng calo tối thiểu 

mint bạc hà 

mix (verb) pha trộn (động từ) 

mixing bowls tô dùng trộn thực phẩm 

moderate điều độ 

moderate effort nỗ lực vừa phải 

mole sauce xốt mole 

monitor (screen) màn hình máy tính (màn hình) 

monitor (verb) giám sát (động từ) 

Monterey Jack cheese phô mai Monterey Jack  

morning snack bữa ăn nhẹ vào buổi sáng 

motorist người lái xe hơi 

muffin bánh nướng xốp 

muscle cơ bắp 

muscle sprain bong gân cơ bắp 

muscle strain căng cơ 

mushroom nấm 

mustard mù tạc 

mustard greens cải bẹ xanh 

napkin khăn giấy 

Native  American/ American Indian Người Mỹ Bản Địa/ Thổ Dân Châu Mỹ 

natural tự nhiên 
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nausea buồn nôn 

navy beans đậu navy  

nectarine quả xuân đào 

neighborhood khu lân cận 

no salt không có muối 

no salt added không thêm muối 

non-fat milk (0%) sữa không béo (0%) 

non-skid không bị trượt 

nonstick cooking spay bình xịt dầu chống dính 

normal bình thường 

normal daily routine hoạt động thường ngày 

nuggets món tẩm bột chiên giòn 

nursery (plants) vườn ươm (cây) 

nutmeg hạt nhục đậu khấu 

nutrition  information thông tin dinh dưỡng 

nutrition tip lời khuyên về dinh dưỡng 

nutritional goodie bag túi quà bánh dinh dưỡng 

nutritionist nhà nghiên cứu về dinh dưỡng 

nutritious bổ dưỡng 

oats (instant) yến mạch (ăn liền) 

oats (old-fashioned, rolling) yến mạch (truyền thống, nghiền sơ) 

oats (quick) yến mạch (cán mỏng) 

obese béo phì 

obesity bệnh béo phì 

occasionally đôi khi 

oil dầu 

okra đậu bắp 

olive ôliu 

olive oil dầu ôliu 

onion hành tây 

onion powder bột hành tây 

on-line trực tuyến 

optional tùy chọn 

orange trái cam 

oregano gia vị oregano 

organic hữu cơ 

organic milk sữa hữu cơ 

other khác 

ounce ounce (đơn vị đo lường bằng 28,35g) 

outdoors ngoài trời 

outlet (store) khu cửa hàng tiêu thụ (cửa hàng) 

outreach tiếp cận 



 
 19 

outreach partner đối tác tiếp cận 

overall toàn bộ 

overall condition điều kiện nói chung 

overstretch kéo giãn quá mức 

overweight thừa cân 

Pacific Islander Người Đảo Thái Bình Dương 

package of candy gói kẹo 

packed fruit trái cây đóng gói 

pan chảo 

pancakes bánh kếp 

papaya trái đu đủ 

paprika ớt cựa gà 

Parks and Recreation Department Ban Công Viên và Giải Trí 

parsley cây mùi tây 

parsnip củ cải vàng 

partially một phần 

partially thawed được rã đông một phần 

participants người tham gia 

partner đối tác 

partner (program) đối tác (chương trình) 

part-skim tách bơ 

pasta mì, nui 

pastries bánh ngọt 

peach trái đào 

peanut butter bơ đậu phụng 

pear trái lê 

pecan hạt pecan 

pedestrian người đi bộ 

pedestrian  safety sự an toàn cho người đi bộ 

peel (noun) vỏ (danh từ) 

peel (verb) bóc vỏ (động từ) 

peeler dụng cụ gọt vỏ 

pepper tiêu 

per serving mỗi suất ăn 

persimmon trái hồng 

petition đơn thỉnh cầu 

physical activity hoạt động thể chất 

Physical Activity Integration Mở rộng Hoạt động Thể chất 

physical activity relay tiếp sức hoạt động thể chất 

physical activity round chu kỳ hoạt động thể chất 

physical activity routine chương trình hoạt động thể chất 

physical fitness tình trạng sức khỏe dẻo dai 
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physical goals mục tiêu thể chất 

physical lesson bài học thể chất 

physical level mức độ thể chất 

physician bác sĩ 

picnic bữa ăn ngoài trời 

pie dish khuôn bánh pie 

pieces những mẩu nhỏ 

pinch một nhúm, một lượng nhỏ 

pineapple quả dứa 

pink beans đậu hồng 

pint pint (đơn vị đo lường bằng 0,473 lít) 

pinto beans đậu pinto 

pit (in fruit) hột (trong trái cây) 

pita bread bánh mì pita  

pita pocket bánh mì túi pita 

pitted được tách hột 

plain tự nhiên, không thêm phụ gia 

plant ([verb] plants) trồng ([động từ] cây) 

plant ([verb] seeds) gieo ([động từ] hạt giống) 

plant (noun) cây, thực vật (danh từ) 

plastic nhựa 

plastic forks, knives, and spoons nĩa, dao, và muỗng nhựa 

plastic wrap màng bọc nhựa 

play chơi 

play basketball chơi bóng rổ 

play soccer chơi bóng đá 

players cầu thủ, người chơi một trò chơi nào đó 

playground sân chơi 

playing on the computer chơi trên máy tính 

plum trái mận 

point out chỉ ra 

pomegranate trái lựu 

poppy seeds hạt hoa anh túc 

pork thịt heo 

poster áp phích quảng cáo 

posture tư thế 

pot nồi 

potato khoai tây 

potluck bữa tiệc potluck (gồm nhiều món ăn do những 
người tham dự mang đến) 

pots and pans tình trạng nghèo khó 

pour đổ, rót 
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prebiotics chất tiền trợ sinh 

preheat đun nóng trước 

prep time thời gian chuẩn bị 

pre-packed được đóng gói trước 

preparation sự chuẩn bị 

preparation  suggestions những đề nghị khi chuẩn bị 

principles of gardening quy tắc làm vườn 

prizes các giải thưởng 

produce industry representative nhân viên ngành nông phẩm 

produce manager quản lý khu vực rau quả 

produce sample mẫu rau quả 

produce section khu vực rau quả 

progression sự tiến triển 

protein chất đạm 

protein foods thực phẩm chứa chất đạm 

public công cộng 

public swimming pool hồ bơi công cộng 

public transportation phương tiện vận chuyển công cộng 

pudding bánh pudding 

pulse mạch 

pump the arms tập luyện cho cánh tay săn chắc 

pumpkin bí ngô 

puree thực phẩm được xay nhuyễn 

puree (verb) xay nhuyễn (động từ) 

push-ups động tác hít đất 

quart phần tư 

quartered được chia làm tư 

race cuộc đua 

racial background tài liệu cơ bản về chủng tộc 

rack giá, kệ 

radish củ cải 

raisins nho khô 

raking leaves cào lá 

range of motion phạm vi chuyển động 

raspberry quả mâm xôi 

rating đánh giá 

rating scale thang đánh giá 

rating total tổng đánh giá 

raw leafy greens rau xanh dùng để ăn sống 

raw vegetables rau củ dùng để ăn sống 

rear thigh muscles cơ đùi sau 

recipe công thức làm món ăn 
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recipe courtesy of… công thức được phép của … 

recipe handout tài liệu phát tay hướng dẫn làm món ăn 

recipe sampling thử mẫu công thức làm món ăn 

recommend đề nghị 

record (verb) ghi, lưu lại (động từ) 

recreation giải trí 

recreation center trung tâm giải trí 

red kidney beans đậu tây đỏ 

red onion hành tây đỏ 

red pepper flake ớt đỏ khô 

red potato khoai tây đỏ 

reduce heat giảm nhiệt 

reduced fat giảm béo 

reduced fat milk (2%) sữa giảm béo (2%) 

reduced sodium giảm natri 

refried beans đậu được chiên lại 

refrigerate làm lạnh 

refrigerator tủ lạnh 

regular activity hoạt động thông thường  

regularly một cách thường xuyên 

relax thư giãn 

remaining còn lại 

resistance bands dây tập co giãn 

resource nguồn tài nguyên thông tin 

reward phần thưởng 

rhubarb cây đại hoàng 

rinse xả nước 

ripe chín 

roast quay 

roll (dough) lăn (bột) 

rolling  pin cây lăn bột 

rolls ổ bánh mì nhỏ 

romaine lettuce xà lách roman 

room temperature nhiệt độ phòng 

rosemary cây hương thảo 

run chạy 

run out (of food) hết (thực phẩm) 

rutabaga củ cải Thụy điển 

safety sự an toàn 

safety rules quy định về an toàn 

safety tips lời khuyên về an toàn 

safflower cây rum 
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saffron cây nghệ tây 

sage cây ngải đắng 

salad món trộn 

salad bar quầy rau củ tự chọn 

salad bowl tô đựng rau trộn 

salad dressing xốt rau trộn 

salad greens rau xanh 

salt muối 

sample menu thực đơn mẫu 

sample questions câu hỏi mẫu 

sample-size  portion khẩu phần mẫu 

sandwich bánh mì sandwich 

saturated fat chất béo bão hoà  

sauce xốt 

sauce pan chảo sâu lòng 

sausage xúc xích 

sauté món áp chảo 

savory rau húng 

school trường học 

school meals bữa ăn tại trường 

school principals hiệu trưởng trường học 

score điểm số 

scrub cọ rửa 

season (noun) mùa (danh từ) 

season (verb) thêm gia vị (động từ) 

seasoned bread crumbs vụn bánh mì được thêm gia vị 

seasonings gia vị 

section mục 

sections (for citrus) múi (với cam quýt) 

seedless không hạt 

seeds hạt  

serrano chilies ớt serrano  

serve phục vụ 

serving suất ăn 

serving  suggestions những đề nghị về suất ăn 

serving bowl tô phục vụ món ăn 

serving size số lượng mỗi suất ăn 

serving sizes các số lượng suất ăn 

serving spoon muỗng canh 

servings (makes # servings) số suất ăn (chuẩn bị # suất ăn) 

sesame seeds hạt mè 

set aside để qua một bên 



 
 24 

shake lắc 

Shake It Up! Hãy Cùng Khởi Động! 

shake to coat lắc để phủ lên 

shallot cây hẹ tây 

share chia sẻ 

sharp or significant muscle pain đau nhói hay đau nhiều ở cơ bắp 

sharp pain đau nhói 

shelf-stable có thể để lâu mà không bị hư 

shoes giày 

shopping as a family mua sắm như một gia đình 

shopping bag túi mua hàng 

shopping cart xe đẩy mua hàng 

shopping list danh sách mua hàng 

short of breath khó thở 

shoulder (referring to street) lề, vỉa (nói về đường) 

shoulder stretch căng giãn vai 

shred (fruit/vegetables) bào (trái cây/rau củ) 

shredded (meat) (thịt) được xé nhỏ 

shrimp tôm 

shrubbery khu vực có nhiều bụi cây 

shuffle (verb) di chuyển loanh quanh (động từ) 

side một bên 

side bends nghiêng người qua một bên 

side dish món ăn kèm 

side salad món rau trộn ăn kèm 

side walks lề đường cho người đi bộ 

significant increase mức tăng đáng kể 

signs các dấu hiệu 

simmer (cooking temperature) ninh nhỏ lửa (nhiệt độ nấu nướng) 

simmered beans đậu được ninh nhỏ lửa 

Simon says trò chơi Simon says 

sit ngồi 

skillet chảo chiên 

skim milk (0%) sữa tách béo (0%) 

skin removed bỏ da 

skinless không da 

skipping nhảy dây 

slice (noun) lát mỏng, miếng mỏng (danh từ) 

slice (verb) cắt thành lát mỏng (động từ) 

slivered almonds hạnh nhân cắt nhỏ 

slow joint rotation exercises bài tập xoay nhẹ các khớp  

small pieces những miếng nhỏ 
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small size cỡ nhỏ 

smoked xông khói 

smooth  (consistency) mịn (độ đậm đặc) 

smooth (texture) nhẵn (kết cấu) 

smoothie sinh tố hoa quả 

snack (noun) bữa ăn nhẹ (danh từ) 

snack (verb) ăn nhanh (động từ) 

snap pea đậu ngọt 

snow pea đậu tuyết 

soccer bóng đá 

soccer fields sân bóng  

social  marketing tiếp thị xã hội 

social media marketing tiếp thị truyền thông xã hội 

social support hỗ trợ xã hội 

soda nước xôđa 

sodium natri 

soft mềm 

soften làm mềm 

soil đất 

soles of the feet lòng bàn chân 

some types of cancer một số loại ung thư 

sour chua 

sour cream kem chua 

source nguồn 

soy milk sữa đậu nành 

soy sauce nước tương 

soybean đậu nành 

soybeans những hạt đậu nành 

spearmint cây bạc hà lục 

speed walking đi bộ nhanh 

spicy brown mustard mù tạt nâu  

spin around quay vòng 

spinach cải bó xôi 

spine cột sống 

sponge miếng bọt biển 

sponsor (noun) nhà tài trợ (danh từ) 

sports drink thức uống thể thao 

sports fields sân chơi thể thao 

sprain bong gân 

spray (verb) xịt (động từ) 

spring mùa xuân 

spring roll chả giò 
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sprinkle phun nước 

squash quả bí 

squats ngồi xổm 

SSI SSI (Supplemental Security Income - Thu Nhập 
An Sinh Bổ Sung) 

SSP SSP (State Supplementary Payment - Trợ Cấp 
Bổ Sung của Tiểu Bang) 

stand tall can đảm và tự hào 

start bắt đầu 

State Supplementary Payment (SSP) Trợ Cấp Bổ Sung của Tiểu Bang (State 
Supplementary Payment - SSP) 

stated goals mục tiêu được trình bày 

static stretches căng giãn cơ tĩnh 

steamed được hấp 

steaming hấp 

stem thân cây, cọng (lá, hoa) 

stemmed được tước cọng 

step (stair) (noun) bậc thang (cầu thang) (danh từ) 

step (verb) bước đi (động từ) 

stew món hầm 

stick of butter or margarine thanh bơ hay bơ thực vật 

stir khuấy 

stir-fry (noun) món xào (danh từ) 

stir-fry (verb) chiên xào (động từ) 

stomach crunches động tác gập bụng 

stopwatch đồng hồ bấm giờ 

storage sự bảo quản, kho 

storage container thùng chứa đồ 

store (noun) cửa hàng (danh từ) 

store (verb) tích trữ, để dành (động từ) 

store manager quản lý cửa hàng 

store types các loại cửa hàng 

stovetop bề mặt bếp 

strain (noun) sự căng (danh từ) 

strain (verb) kéo căng (động từ) 

strawberry trái dâu 

strength training tập luyện sức mạnh 

strengthen tăng cường, làm cho mạnh 

stress sự căng thẳng 

stressful căng thẳng 

stretch căng giãn 

stretching  exercises bài tập căng giãn 
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string bean đậu que 

striped crosswalk vạch kẻ cho người đi bộ qua đường 

strips cột tranh vui 

stroke đột quỵ 

stroller xe đẩy 

sudden shortness of breath đột ngột khó thở 

sugar đường 

sugary drink thức uống có đường 

summer mùa hè 

supermarket siêu thị 

supplemental  materials tài liệu bổ sung 

Supplemental Security Income (SSI) Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) 

surf the internet lướt internet 

sustain duy trì, chịu đựng 

sustain weight loss duy trì việc giảm cân 

swap meet chợ trời 

sweat (noun) mồ hôi (danh từ) 

sweat (verb) đổ mồ hôi (động từ) 

sweet ngọt 

sweet and sour ngọt và chua 

sweet potato khoai lang 

sweet potato fries khoai lang chiên 

sweet water nước ngọt 

sweetened drink thức uống có đường 

swim laps vòng bơi quanh hồ bơi 

swimming pool hồ bơi 

Swiss chard cải cầu vòng 

syrup xi rô 

tablespoon muỗng xúp 

taco salad món rau trộn taco  

taco sauce xốt taco  

take action hành động 

take the stairs đi cầu thang, nỗ lực hàng ngày để thành công 

talking points đề tài tranh luận 

tangerine trái quýt 

target heart rate nhịp tim chỉ tiêu 

tarragon cây ngải giấm 

taste (noun) vị (danh từ) 

taste (verb) nếm (động từ) 

tax identification number mã số nhận dạng thuế vụ 

team up cùng làm việc, hợp sức (với ai) 

teammate đồng đội 
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teamwork làm việc theo nhóm 

teaspoon muỗng cà phê 

teenagers thanh thiếu niên 

teflon nhựa teflon 

tender không dai, mềm 

tender-crisp mềm-giòn 

tension bands dây chịu lực 

thaw tan ra 

thick slice miếng dày 

thigh bắp đùi 

thyme cây húng tây 

tips (section/a part of something) đầu, đỉnh (mục/thuộc một phần) 

tips (suggestions) lời khuyên (đề nghị) 

to taste để nếm 

toaster oven lò nướng cỡ nhỏ 

tomatillo trái tomatillo 

tomatillo salsa xốt được làm từ trái tomatillo  

tomato cà chua 

tomato paste xốt cà chua đậm đặc 

tomato sauce xốt cà chua 

tongs cái kẹp 

tool dụng cụ 

toolbox hộp dụng cụ 

topping phần trang trí bên trên món ăn 

tortilla chips (baked) bánh chíp tortilla (được nướng) 

tortilla pizza bánh pizza tortilla 

toss gieo, quăng, tung, ném 

tossing hành động gieo, quăng, tung, ném 

total tổng số 

total fat tổng chất béo 

track the progress theo dõi sự tiến bộ 

tracking sheet phiếu theo dõi 

traffic giao thông 

traffic signals đèn giao thông 

training huấn luyện 

trans fat chất béo chuyển hoá 

triceps muscle stretch bài tập giãn cơ tay sau 

trimmed được cắt tỉa 

try this recipe for --- thử dùng công thức món ăn cho --- 

tumbling ngã nhào, nhào lộn 

turkey gà tây 

turkey stock nước dùng nấu từ gà tây 
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turmeric củ nghệ 

turn over lật lên 

turnip củ cải 

twist down xoắn xuống 

twist up xoắn lên 

type 2 diabetes bệnh tiểu đường loại 2 

unable to catch their breath không thể nín thở, không thể nghỉ để lấy lại 
sức 

uncover (verb) khám phá, tiết lộ (động từ) 

underweight nhẹ cân 

un-drained không được thoát nước 

unflavored (plain) không có hương vị (không có phụ gia) 

unripe chưa chín 

unsafe không an toàn 

unsweetened không có đường 

upgrade nâng cấp 

upper boundary of target heart rate giới hạn cao hơn cho nhịp tim mục tiêu 

use (noun) việc sử dụng (danh từ) 

use (verb) sử dụng (động từ) 

vanilla vani 

vegetable rau củ 

vegetable oil dầu thực vật 

vegetable peeler dụng cụ gọt rau củ 

vending  machine máy bán hàng tự động 

vendor trucks xe tải bán hàng 

vigorous effort nỗ lực cao độ 

visual aids thiết bị hỗ trợ hình ảnh 

vitamins các vitamin 

walking path lối đi bộ 

walking vigorously đi bộ mạnh 

warm ấm áp 

warm up activity hoạt động khởi động 

warm-up khởi động 

watching TV xem truyền hình 

water resistant chống thấm nước 

watermelon dưa hấu 

watery loãng 

we need (calcium) for: chúng ta cần (canxi) cho: 

wedges cái nêm 

weekly goal mục tiêu hàng tuần 

weekly physical activity routine chương trình hoạt động thể chất hàng tuần 

weight cân nặng 



 
 30 

weight lifting nâng tạ 

what to do điều cần làm 

whip roi, roi da 

whistle (noun) tiếng huýt sáo (danh từ) 

whistle (verb) huýt sáo (động từ) 

white onion hành tây trắng 

whole grain ngũ cốc nguyên hạt 

whole grain breads/cereals bánh mì/ngũ cốc nguyên hạt 

whole milk sữa nguyên kem 

whole wheat lúa mì nguyên hạt 

whole wheat bread bánh mì làm từ lúa mì nguyên hạt 

whole wheat pita bánh mì pita làm từ lúa mì nguyên hạt 

WIC Program Chương trình WIC  

winter mùa đông 

wok chảo lớn 

Worcestershire  sauce xốt Worcestershire  

wrap (noun) giấy gói (danh từ) 

wrap (verb) gói (động từ) 

yam khoai lang 

yard work công việc sân vườn 

year round quanh năm 

yeast for bread men làm bánh mì 

yellow onion hành tây vàng 

yellow split pea đậu vàng tách hạt 

yellow squash bí vàng 

yogurt sữa chua 

youth tuổi trẻ, thanh niên 

zucchini bí xanh 
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NEOPB Messaging 

English Vietnamese 
Adults and teens need to eat 3½ to 6½ cups of 
fruits and vegetables, and elementary-age 
children need 2½ to 5 cups of fruits and 
vegetables every day. To find out how many 
cups of colorful fruits and vegetables each 
member of your family needs. 

Người lớn và thanh thiếu niên cần ăn 3½ đến 
6½ cup trái cây và rau củ, và trẻ em độ tuổi 
tiểu học cần 2½ đến 5 cup trái cây và rau củ 
hàng ngày. Để biết được mỗi thành viên trong 
gia đình quý vị cần bao nhiêu cup trái cây và 
rau củ nhiều màu sắc. 

Children’s Power Play! Vui Chơi Vận Động cho Trẻ Em! 

Choose all forms of fruits and vegetables like 
fresh, frozen, canned, dried, and 100% juice—
they all count toward your recommended 
amount. 

Chọn tất cả hình thức trái cây và rau củ như 
tươi, đông lạnh, sấy khô, và nước ép 100%—
tất cả đều được tính vào số lượng được đề 
nghị. 

colorful fruits and vegetables trái cây và rau củ nhiều màu sắc 

daily physical activity hoạt động thể chất hàng ngày 

daily recommended amount of fruits and 
vegetables 

số lượng trái cây và rau củ được đề nghị dùng 
hàng ngày 

Eat Healthy. Be Active. Ăn Uống Lành Mạnh. Hoạt Động. 

Eat Healthy. Be Active. Have Fun! (Power 
Play! Campaign) 

Ăn Uống Lành Mạnh. Hoạt Động. Vui Chơi! 
(Cuộc Vận Động  Vui Chơi Vận Động) 

Eat Right When Money’s Tight Ăn Uống Phù Hợp Khi Không Có Nhiều Tiền 

Eating fruits and vegetables and being 
physically active are simple ways to keep your 
family healthy. Fruits and vegetables taste 
great, and they help fight serious health 
problems. These problems include obesity, 
type 2 diabetes, heart disease and stroke. 

Ăn trái cây và rau củ và hoạt động thể chất là 
những cách đơn giản để giúp gia đình quý vị 
giữ gìn sức khỏe. Trái cây và rau củ có vị thật 
ngon, và chúng giúp phòng chống các vấn đề 
sức khỏe nghiêm trọng. Những vấn đề này 
bao gồm bệnh béo phì, tiểu đường loại 2, 
bệnh tim và đột quỵ. 

Energize Your Body with Fruits and 
Vegetables 

Cung Cấp Năng Lượng cho Cơ Thể bằng Trái 
Cây và Rau Củ 

Fit Business Kit Bộ Công Cụ Làm Việc Khỏe Mạnh 

fruit and vegetable goals for the week mục tiêu trái cây và rau củ trong tuần 

fruit and vegetable resource nguồn tài nguyên trái cây và rau củ 

Fruits and Vegetables for Healthy Families Trái Cây và Rau Củ dành cho Gia Đình Khỏe 
Mạnh 

Fruits and Vegetables for Healthy Families Trái Cây và Rau Củ dành cho Gia Đình Khỏe 
Mạnh 

Fruits and vegetables have lots of vitamins, 
minerals, and fiber, and they are low in fat . 
That means they help lower your risk of 
serious health problems like obesity, type 2 
diabetes, heart disease, stroke, and certain 
types of cancer. 

Trái cây và rau củ có nhiều vitamin, khoáng 
chất và chất xơ, và chúng có ít chất béo. Điều 
đó có nghĩa là chúng giúp giảm bớt nguy cơ 
mắc phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 
như bệnh béo phì, bệnh tiểu đường loại 2, 
bệnh tim, đột quỵ, và một số loại bệnh ung 
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thư. 

get medical check-ups đi kiểm tra y tế 

goal for the week mục tiêu trong tuần 

Grow a Garden for Better Health Trồng một Khu Vườn để có Sức Khỏe Tốt Hơn 

grow your own salad tự trồng để làm món rau trộn 

grow your own vegetables tự trồng các loại rau củ 

healthy recipe demonstration and sampling trình bày và thử mẫu các món ăn lành mạnh 

http://www.choosemyplate.gov/ http://www.choosemyplate.gov/ 

jump to music nhảy theo điệu nhạc 

Latino Campaign Cuộc Vận Động Châu Mỹ La Tinh 

Make half your plate fruits and vegetables Chuẩn bị nửa khẩu phần ăn của quý vị là trái 
cây và rau củ 

mango trái xoài 

moderate-intensity physical activity hoạt động thể chất vừa phải-mạnh 

moderate-to-vigorous intensity cường độ vừa phải-đến-mạnh 

moderate-to-vigorous-intensity physical 
activity 

hoạt động thể chất cường độ vừa phải-đến-
mạnh 

NEOPB NEOPB 

nutrition information per serving thông tin dinh dưỡng mỗi suất dùng 

Physical Activity + Fun = Power Play Hoạt Động Thể Chất + Niềm Vui = Vui Chơi 
Vận Động 

physical activity breaks nghỉ để hoạt động thể chất 

physical activity pyramid tháp hoạt động thể chất 

Power Play! Vui Chơi Vận Động! 

Power Up with Fruits and Vegetables (Power 
Play Campaign) 

Lấy Năng Lượng từ Trái Cây và Rau Củ (Cuộc 
Vận Động Vui Chơi Vận Động) 

press (verb) đè, nén (động từ) 

prickly pear trái xương rồng 

recommended minutes of daily physical 
activity 

số phút được đề nghị cho hoạt động thể chất 
hàng ngày 

Remember to always consult with your 
physician or health care provider before 
beginning any physical activity program 

Hãy nhớ là luôn tham khảo với bác sĩ hay nhà 
cung cấp chăm sóc y tế của quý vị trước khi 
bắt đầu bất cứ chương trình hoạt động thể 
chất nào 

Retail Program Chương Trình Bán Lẻ 

seasonal availability of fruits and vegetables cung cấp trái cây và rau củ theo mùa 

seasonality guide to fruits and vegetables hướng dẫn về trái cây và rau củ theo mùa 

take home learning activities mang về nhà những hoạt động học tập 

The number of cups of fruits and vegetables 
that is right for you depends on your gender, 
age, and physical activity level. 

Số lượng trái cây và rau củ phù hợp cho quý vị 
tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, và mức độ 
hoạt động thể chất của quý vị. 

Worksite Program Chương Trình Nơi Làm Việc 



 
 33 

Health Programs, Organizations, and Associations 

English Vietnamese 
American Cancer Society Hội Ung Thư Mỹ 

American Heart Association Hiệp Hội Tim Mỹ 

American Lung Association Hiệp Hội Phổi Mỹ 

American Public Health Association Hiệp Hội Y Tế Công Cộng Mỹ 

California  Avocado Commission Ủy Ban Trái Bơ California  

California Cantaloupe Advisory Board Hội Đồng Cố Vấn Dưa Ruột Vàng 
California  

California Carrot Advisory Board Hội Đồng Cố Vấn Cà Rốt California 

California Center for Physical Activity Trung Tâm Vận Động Thể Lực California 

California Cherry Advisory Board Hội Đồng Cố Vấn Anh Đào California 

California Citrus Research Board Hội Đồng Nghiên Cứu Cam Quýt 
California 

California Cling Peach Growers Advisory 
Board 

Hội Đồng Cố Vấn Người Trồng Đào Dính 
Hột California  

California Department of Education Sở Giáo Dục California  

California Department of Food & 
Agriculture 

Sở Thực Phẩm và Nông Nghiệp 
California  

California Department of Health Care 
Services 

Sở Dịch Vụ Y Tế California 

California Department of Public Health Sở Y Tế Công Cộng California  

California Department of Social Services Sở Dịch Vụ Xã Hội California 

California Dietary Practices Survey Khảo Sát Thực Hành Chế Độ Dinh Dưỡng 
California 

California Dried Plum Board Hội Đồng Mận Khô California  

California Kiwifruit Commission Ủy Ban Kiwi California  

California Melon Research Advisory 
Board 

Hội Đống Cố Vấn Nghiên Cứu Dưa 
California  

California Pear Advisory Cố Vấn Lê California  

California Plum Marketing Board Hội Đồng Tiếp Thị Mận California  

California Raisin Marketing Board Hội Đồng Tiếp Thị Nho Khô California 

California Restaurant Association Hiệp Hội Nhà Hàng California 

California State Parks Công Viên Tiểu Bang California  

California Strawberry Commission Ủy Ban Dâu California  

California Table Grape Commission Ủy Ban Tiêu Thụ Nho Tươi California  

California Tree Fruit Agreement Thỏa Thuận Trái Cây California  

California Watermelon Advisory Board Hội Đồng Cố Vấn Dưa Hấu California 

California WIC Program Chương Trình WIC California 

CalWORKs (Cash Assistance) CalWORKs (Trợ Cấp Tiền Mặt) 

Centers for Disease Control & 
Prevention 

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa 
Bệnh Tật  
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Dietary Guidelines for Americans Hướng Dẫn Chế Độ Dinh Dưỡng cho 
Người Mỹ 

Health and Human Services Agency Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Vụ 

Institute of Transportation Engineers Viện Kỹ Sư Giao Thông Vận Tải  

local business owners các chủ doanh nghiệp địa phương 

National Alliance of Food & Fiber Liên Minh Quốc Gia về Thực Phẩm và 
Chất Xơ 

National Cancer Institute Viện Ung Thư Quốc Gia  

National Center for Bicycling & Walking Trung Tâm Đạp Xe và Đi Bộ Quốc Gia  

National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion 

Trung Tâm Phòng Ngừa Bệnh Mãn Tính 
và Đẩy Mạnh Sức Khỏe Quốc Gia  

National Diabetes Organization Tổ Chức Bệnh Tiểu Đường Quốc Gia 

National Heart, Lung & Blood Institute Viện Tim, Phổi và Máu Quốc Gia  

National Highway Safety Council Ủy Ban An Toàn Xa Lộ Quốc Gia 

Nutrition Education and Obesity 
Prevention Branch (NEOPB) 

Chi Nhánh Giáo Dục Dinh Dưỡng và 
Phòng Ngừa Béo Phì (Nutrition 
Education and Obesity Prevention 
Branch - NEOPB) 

Partnership for a Walkable America Hiệp Hội Châu Mỹ Đi Bộ 

Pedestrian and Bicycle Information 
Center 

Trung Tâm Thông Tin Người Đi Bộ và Xe 
Đạp 

Society for Nutrition Education and 
Behavior 

Hội Giáo Dục Dinh Dưỡng và Hành Vi 

Summer Food Program Chương Trình Thực Phẩm Mùa Hè 

United States Access Board Hội Đồng Tiếp Cận Hoa Kỳ 

United States Department of Agriculture Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ 

University of California Cooperative  
Extension 

Đạ Học Mở Rộng Hợp Tác California  

USDA USDA 
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