
 

 

Studying Alphabet 
 
Không phải ai cũng biết rằng Chef có một em trai tên là Jeff. Gần đây, Jeff đang học cách đọc. 
 
Cậu ta biết một vài các chữ cái trong bảng chữ cái Latinh. Để giúp Jeff học tập, Chef tặng anh ấy 
một quyển sách với một văn bản gồm N từ. Jeff có thể đọc một từ nếu nó chỉ gồm các chữ cái 
cậu ấy biết. 
 
Bây giờ, Chef rất hiếu kì về các từ mà em trai mình có thể đọc được cũng như các từ Jeff không 
thể đọc được. Hãy giúp Chef! 
  
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm một chuỗi  S chữ cái thường Latinh, bao gồm các 
chữ cái Jeff có thể đọc được. Mỗi chữ cái xuất hiện trong S  không quá một lần. 

 Dòng thứ hai của dữ liệu vào bao gồm một số nguyên N thể hiện số từ trong quyển sách. 
 N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một xâu Wi chỉ chứa các chữ cái latinh thường, thể hiện 

từ thứ i trong sách. 
 
Dữ liệu ra: 

 Mỗi từ, in ra “Yes” (không dấu ngoặc kép) trong trường hợp Jeff có thể đọc và “No” 
(không dấu ngoặc kép) trong trường hợp ngược lại. 

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ |S| ≤ 26 
 1 ≤ N ≤ 1000 
 1 ≤ |Wi| ≤ 12 
 Mỗi chữ cái xuất hiện trong S  không quá một lần. 
 S, Wi bao gồm chỉ một chuỗi chữ cái Latinh thường. 

 
Subtasks: 

 Subtask #1 (31 điểm): |S| = 1, tức là Jeff chỉ biết một chữ cái. 
 Subtask #2 (69 điểm) : Không có thêm ràng buộc. 

 
Ví dụ: 
 
Input 
act 
2 
cat 
dog 
 

August Lunchtime 2016 



Output 
Yes 
No 
 

Giải thích: 
Từ đầu tiên có thể đọc được. 
Từ thứ hai chứa những chữ cái d,o và g mà Jeff không biết. 


