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KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

INCOME TAX, GIAÁY TÔØ XE, GIAÛI
TICKET, DI TRUÙ, HOÄ CHIEÁU

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

281-933-8300
8300 W. SAM HOUSTON PKWY S. #122

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

11738 Wilcrest Dr.,Houston, TX 77099
(281)495-3493

xin goïi ngay ñeå coù giaù toát nhaát 
chöa töøng coù cho baûo hieåm:
* xe * nhaø * luït* thöông maïi    

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

20 naêm kinh nghieäm, treân 10 nhaân vieân phuïc vuï quyù vò

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICPACIFICPACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 7707211360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi

SOL
D

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

405-2040/1608

Chaû Caù Vò Höông

713-272-6330Coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
tieáng Quaûng/Phoå Thoâng/Tieàu

vaø tieáng Anh

Baûo ñaûm thôm, ngon, dai. 
Thích hôïp khaåu vò ngöôøi AÙ Ñoâng

VEÄ SINH - KHOÂNG HOÙA CHAÁT - KHOÂNG HAØN THE

Gia vò saün saøng ñeå laøm caùc moùn ngon mieäng:

   

* Doàn khoå qua

* Chaû caù chieân

* Caù vieân

* Chaû caù caø ri

* Chaû toâm ñeå laøm chaïo toâm, buùn suoâng...

Coâng ty Wu’s Foods treân 20 naêm kinh nghieäm saûn xuaát caùc loaïi chaû caù,
chuyeân cung caáp só cho caùc sieâu thò AÙ Ñoâng, seafood wholesalers,

caùc nhaø haøng ôû Houston vaø vuøng phuï caän

Ñöôïc Baùn Taïi Quaày Seafood   Taïi Caùc Chôï  Vieät Nam, Chôï Hoa

Quyù Khaùch Mua Só
Xin Goïi:

455-1984/1552

*Sau khi raõ ñoâng, quyù khaùch neân queát chaû caù theo 1 chieàu ñeå ñaûm baûo ñöôïc ñoä dai cuûa caù

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 

ONLINE or ON-CAMPUS

Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19 chính phuû seõ trôï caáp

theâm tieàn qua chöông trình CARES ACT neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.

Diane Nguyen
Campus Director

ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI!!! HAÕY LIEÂN LAÏC ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

SOUTHWEST CAMPUS

Office: 713.771.5336
2950 S. Gessner Rd, Suite 100, Houston, TX 77036

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS

Of 
16801 Greenspoint Park Dr., Suite 150
Houston, TX 77060

PASADENA CAMPUS

Of
213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

fice: 281.931.7717 fice: 713.920.1120
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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y
wrF

Beltway 8

9330 Summerbelt

Ho
nn

eyw
ell N

9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Long Term Care
v Travel Insurance

v Auto Home Insurance
v Commercial Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Travel Insurance
v Tax Services

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)
Cell: 281-777-4287

Email: thuytrang11@yahoo.com

Nhà toán học, triết học và 
khoa học người Pháp

Pierre Gassendi (1592 – 1655), triết 
gia Pháp, sinh tại Champtercier, gần 
Digne, theo học các trường đại học ở 

Aix-en-Provence và Avignon. Năm 1617, ông 
được phong làm giáo sư triết học tại đại học Aix-
en-Provence. Năm 1634, ông được bổ nhiệm làm 
linh mục chánh xứ Digne, và năm 1645, ông trở 
thành giáo sư toán học tại Học viện Hoàng gia ở 
Paris. 

Ông về hưu năm 1648. Với tư cách một 
triết gia ông nổi tiếng trước hết với những nỗ lực 
công kích triết học Aristotle; ông cũng tham gia 
tranh luận với triết gia Pháp René Descartes về bản 
tính của vật chất. 

Những học thuyết của Gassendi được coi là 
mở đường cho các phương pháp thường nghiệm 
hiện đại, đi trước triết học của triết gia Anh John 
Lock và triết gia Pháp Bonnot de Condillac; ông là 
người đi đầu trong việc phục hồi sự quan tâm đối 
với triết học của Epicurus trong thời hiện đại. 

Về khoa học, ông chủ yếu đi sâu vào lĩnh 
vực thiên văn và nghiên cứu bản đồ. Năm 1631, 
Gassendi trở thành nhà thiên văn đầu tiên quan sát 
sao Thủy đi qua Mặt Trời đúng như dự đoán của 
Kepler. Câu nói thời danh của ông là: “Thế giới là 
một cỗ máy, và chúng ta phải tìm hiểu nó bằng cách 
nhìn kỹ nó”.

- Triết học
Đối với nhiều nhà bình luận, học thuyết trí 

thức thực nghiệm và những công trình phản bác tác 
phẩm Các suy niệm siêu hình học của Descartes 
được coi như những đóng góp quan trọng nhất của 
Gassendi vào triết học. 

Trong tri thức luận của mình, ông đưa ra 
hình mẫu hiện đại đầu tiên về tri thức có từ các giác 
quan để được hòa nhập với sự lý giải mang tính 
sinh lý học về tri giác. Trong khi phản bác 
Descartes ông phủ nhận tiêu chí rõ ràng và minh 
bạch, tìm cách phá hủy những suy luận đằng sau 
cogito (bản ngã tư duy), và công kích chứng cứ hữu 
thể luận.

 Nền tảng của học thuyết chống lại Aristotle 
của Gassendi là không có gì nhất thiết về phương 
cách thế giới tồn tại. Ông cho rằng Thượng Đế có 
thể đã làm cho thế giới hoạt động theo một vài 
phương cách, và lịch sử bất tất cùng đặc tính của sự 
sáng chế cho ta biết rằng không có gì bất biến về 
yếu tính của vật chất. 

(Chuyện một “bản thể” trong ý nghĩa của 
trường phái Aristotle hay Descartes, có thể có một 
yếu tính bất biến, là một chuyện khác, còn trong 
chừng mực Gassendi có một ý tưởng như thế (ví 
dụ, liên quan đến không gian, thời gian, vật chất và 
chân không) là ông nhất trí rằng những sự vật ấy 
đều có những đặc tính thiết yếu – sine qua none – 
bất biến). 

Hơn nữa Gassendi khẳng định rằng bất 
chấp việc có các yếu tính hay không và chúng có 

khả năng biến hay không, chúng ta không thể lĩnh 
hội yếu tính nào cả. Nguồn gốc duy nhất của tri 
thức chúng ta là thông tin do giác quan cung cấp, vì 
vậy những gì chúng ta biết gắn chặt với những gì 
chúng ta tri giác. 

Tuy nhiên, như Descartes lưu ý, chúng ta 
chỉ tri giác được cái bề ngoài. Ở luận điểm này 
Gassendi rút ra được một bài học phi Descartes 
rằng những cái bề ngoài cũng là tất cả những gì 
chúng ta có thể biết được – từ đó ông loại trừ tri 
thức về những cái bề ngoài cũng là tất cả những gì 
chúng ta có thể biết được – từ đó ông loại trừ tri 
thức về những yếu tính không thể tri giác. 

Cách suy luận này có thể tìm thấy ở những 
chỗ ông tranh luận về tính tương đối của các giác 
quan và kinh nghiệm cá nhân – rằng mật thì ngọt 
đối với tôi, mặc dù đắng đối với anh; và rằng lửa 
hình như nóng đối với chúng ta, mặc dù không như 
vậy đối với sâu bọ sống gần lửa. 

Bởi vì những con người khác nhau có 
những kinh nghiệm khác nhau cho nên tri thức 
chúng ta về vị mật hay sức nóng của lửa khác nhau 
từ người này đến người kia và vì không phải là 
người hướng dẫn tin cậy đến với những tính chất 
khả biến của, chẳng hạn, mật hay lửa. 

Trong những trường hợp như thế này, 
chúng ta biết những phẩm chất của một vật chỉ như 
chúng ta ghi nhận về chúng trên cơ sở chủ quan. 
Những thông tin giác quan như thế, dựa trên kinh 
nghiệm biến đổi theo từng cá nhân, không thể 
mang lại những phán đoán về phẩm chất của một 
vật mà không biến đổi theo cách này (hay cách 
khác). 

Vì lẽ đó, chúng ta thiếu tri thức về yếu tính 
của sự vật, nếu thực sự có yếu tính. Suy rộng hơn, 
từ nguồn ý tưởng chủ yếu của chúng ta – các giác 
quan – chúng ta chỉ có thể biết các sự vật xuất hiện 
trước chúng ta.

Gassendi cũng phản đối quan điểm 
Aristotle cho rằng chúng ta có thể biết những khái 
niệm phổ biến, viện lẽ rằng chúng ta không thể tri 
giác được cái gì khác ngoài những cái cá biệt trong 
thế giới này. Từ đó suy ra không có bất kỳ khái 
niệm phổ biến nào để chúng ta nhận biết. 

Một số nhà bình luận (như Bloch, Rochot 
và Olser) cho rằng thuyết duy danh (nominalism) 

là quan điểm chính yếu của Gassendi, căn cứ vào 
sự phản bác yếu tính và khái niệm phổ biến và tri 
thức luận dựa hẳn vào cái bề ngoài của ông. Nhưng 
thuyết duy danh của Gassendi – nếu có như thế, 
trong nghĩa chính thống - không nhằm đưa ra một 
đánh giá bản thể luận mà là một phát biểu về những 
giới hạn của năng lực tinh thần con người.

Đi xa hơn trong sự khẳng định mọi tri thức 
đều xuất phát từ giác quan, Gassendi tranh cãi về 
một quan điểm (được cả Descartes và trường phái 
Aristotle chia sẻ) cho rằng có những mệnh đề 
chúng ta có thể biết chắc chắn. 

Bởi vì mọi mệnh đề được đánh giá là đúng 
hay sai trên cơ sở kinh nghiệm, không có mệnh đề 
nào được coi là không thể nghi ngờ, ngoại trừ 
những mệnh đề của thần học và vũ trụ luận xuất 
phát từ thần học. 

Trong chứng minh lôgic dù là quy nạp hay 
diễn kịch, cũng thiếu chắc chắn. Gassendi nói, 
không có gì chắc chắn bằng các chứng minh như 
thế, ngoại trừ những giới hạn do sự yếu kém của 
năng lực trí tuệ con người in dấu lên chúng.

Điều mà Gassendi nghĩ cần có những hiệu 
chỉnh về thông tin giác quan làm rõ thêm chiều sâu 
những phản bác của ông đối với thuyết nền tảng tri 
thức luận trong tư tưởng của trường phái Gassendi 
và Descarters: chúng ta không thể tin cậy ngay cả 
thông tin từ các giác quan đem đến cho chúng ta 
một bức tranh không sai sót về thế giới. 

Ông nhất trí với trường phái hoài nghi rằng 
không có nguồn tin tưởng nào có thể bảo đảm cho 
sự chắc chắn. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc 
họ gạt bỏ toàn bộ bằng chứng xuất phát từ giác 
quan đối với sự tin tưởng. Tri thức từ giác quan chỉ 
khả hữu trong trường hợp chúng ta đảm bảo cho 
những phán đoán về những cái bề ngoài, mặc dù 
chúng ta thiếu đảm bảo cho sự chắc chắn về những 
phán đoán đó.

Chúng ta thấy ở đây một lời đáp “hoài nghi 
xây dựng” cho trường phái hoài nghi, những người 
nói rằng không tri thức nào khả hữu và cho các nhà 
tư tưởng giáo điều cổ đại (trong đó, theo Gassendi, 
có cả những người theo triết học Aristotle và triết 
học Descartes) những người nói tri thức đòi hỏi 
phải có được sự tin tưởng chắc chắn – và có thể đạt 
được dễ dàng. 

Mặc dù không thể có những tin tưởng chắc 
chắn, hoàn toàn có thể có tri thức nếu như chúng ta 
hiểu nó như sự tin tưởng được biện minh nhưng 
thiếu chắc chắn.

Gassendi còn phản đối những tiêu chí của 
Descartes về sự rõ ràng và minh bạch, hoặc như 
một tiêu chí để đánh giá những ý tưởng hoặc như 
nguồn đảm bảo tri thức luận, về tiêu chí đánh giá 
những ý tưởng, Gassendi chỉ rõ rằng lý trí, bao gồm 
những phán đoán trí tuệ và sự phân tích thông tin 
giác quan, tự nó dễ dẫn tới sai lầm. 

Ông viết: “... mặc dù sự lừa gạt, hay giả dối, 
không tìm thấy ngay trong bản thân các giác quan, 
vốn chỉ thụ động thuật lại những sự vật đúng như 
chúng hiện ra và đúng như chúng phải hiện ra xét 
theo nguyên nhân của chúng, nhưng sự lừa gạt 
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Long Term Care
v Travel Insurance

v Auto Home Insurance
v Commercial Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Travel Insurance
v Tax Services

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)
Cell: 281-777-4287

Email: thuytrang11@yahoo.com

Nhà toán học, triết học và 
khoa học người Pháp

Pierre Gassendi (1592 – 1655), triết 
gia Pháp, sinh tại Champtercier, gần 
Digne, theo học các trường đại học ở 

Aix-en-Provence và Avignon. Năm 1617, ông 
được phong làm giáo sư triết học tại đại học Aix-
en-Provence. Năm 1634, ông được bổ nhiệm làm 
linh mục chánh xứ Digne, và năm 1645, ông trở 
thành giáo sư toán học tại Học viện Hoàng gia ở 
Paris. 

Ông về hưu năm 1648. Với tư cách một 
triết gia ông nổi tiếng trước hết với những nỗ lực 
công kích triết học Aristotle; ông cũng tham gia 
tranh luận với triết gia Pháp René Descartes về bản 
tính của vật chất. 

Những học thuyết của Gassendi được coi là 
mở đường cho các phương pháp thường nghiệm 
hiện đại, đi trước triết học của triết gia Anh John 
Lock và triết gia Pháp Bonnot de Condillac; ông là 
người đi đầu trong việc phục hồi sự quan tâm đối 
với triết học của Epicurus trong thời hiện đại. 

Về khoa học, ông chủ yếu đi sâu vào lĩnh 
vực thiên văn và nghiên cứu bản đồ. Năm 1631, 
Gassendi trở thành nhà thiên văn đầu tiên quan sát 
sao Thủy đi qua Mặt Trời đúng như dự đoán của 
Kepler. Câu nói thời danh của ông là: “Thế giới là 
một cỗ máy, và chúng ta phải tìm hiểu nó bằng cách 
nhìn kỹ nó”.

- Triết học
Đối với nhiều nhà bình luận, học thuyết trí 

thức thực nghiệm và những công trình phản bác tác 
phẩm Các suy niệm siêu hình học của Descartes 
được coi như những đóng góp quan trọng nhất của 
Gassendi vào triết học. 

Trong tri thức luận của mình, ông đưa ra 
hình mẫu hiện đại đầu tiên về tri thức có từ các giác 
quan để được hòa nhập với sự lý giải mang tính 
sinh lý học về tri giác. Trong khi phản bác 
Descartes ông phủ nhận tiêu chí rõ ràng và minh 
bạch, tìm cách phá hủy những suy luận đằng sau 
cogito (bản ngã tư duy), và công kích chứng cứ hữu 
thể luận.

 Nền tảng của học thuyết chống lại Aristotle 
của Gassendi là không có gì nhất thiết về phương 
cách thế giới tồn tại. Ông cho rằng Thượng Đế có 
thể đã làm cho thế giới hoạt động theo một vài 
phương cách, và lịch sử bất tất cùng đặc tính của sự 
sáng chế cho ta biết rằng không có gì bất biến về 
yếu tính của vật chất. 

(Chuyện một “bản thể” trong ý nghĩa của 
trường phái Aristotle hay Descartes, có thể có một 
yếu tính bất biến, là một chuyện khác, còn trong 
chừng mực Gassendi có một ý tưởng như thế (ví 
dụ, liên quan đến không gian, thời gian, vật chất và 
chân không) là ông nhất trí rằng những sự vật ấy 
đều có những đặc tính thiết yếu – sine qua none – 
bất biến). 

Hơn nữa Gassendi khẳng định rằng bất 
chấp việc có các yếu tính hay không và chúng có 

khả năng biến hay không, chúng ta không thể lĩnh 
hội yếu tính nào cả. Nguồn gốc duy nhất của tri 
thức chúng ta là thông tin do giác quan cung cấp, vì 
vậy những gì chúng ta biết gắn chặt với những gì 
chúng ta tri giác. 

Tuy nhiên, như Descartes lưu ý, chúng ta 
chỉ tri giác được cái bề ngoài. Ở luận điểm này 
Gassendi rút ra được một bài học phi Descartes 
rằng những cái bề ngoài cũng là tất cả những gì 
chúng ta có thể biết được – từ đó ông loại trừ tri 
thức về những cái bề ngoài cũng là tất cả những gì 
chúng ta có thể biết được – từ đó ông loại trừ tri 
thức về những yếu tính không thể tri giác. 

Cách suy luận này có thể tìm thấy ở những 
chỗ ông tranh luận về tính tương đối của các giác 
quan và kinh nghiệm cá nhân – rằng mật thì ngọt 
đối với tôi, mặc dù đắng đối với anh; và rằng lửa 
hình như nóng đối với chúng ta, mặc dù không như 
vậy đối với sâu bọ sống gần lửa. 

Bởi vì những con người khác nhau có 
những kinh nghiệm khác nhau cho nên tri thức 
chúng ta về vị mật hay sức nóng của lửa khác nhau 
từ người này đến người kia và vì không phải là 
người hướng dẫn tin cậy đến với những tính chất 
khả biến của, chẳng hạn, mật hay lửa. 

Trong những trường hợp như thế này, 
chúng ta biết những phẩm chất của một vật chỉ như 
chúng ta ghi nhận về chúng trên cơ sở chủ quan. 
Những thông tin giác quan như thế, dựa trên kinh 
nghiệm biến đổi theo từng cá nhân, không thể 
mang lại những phán đoán về phẩm chất của một 
vật mà không biến đổi theo cách này (hay cách 
khác). 

Vì lẽ đó, chúng ta thiếu tri thức về yếu tính 
của sự vật, nếu thực sự có yếu tính. Suy rộng hơn, 
từ nguồn ý tưởng chủ yếu của chúng ta – các giác 
quan – chúng ta chỉ có thể biết các sự vật xuất hiện 
trước chúng ta.

Gassendi cũng phản đối quan điểm 
Aristotle cho rằng chúng ta có thể biết những khái 
niệm phổ biến, viện lẽ rằng chúng ta không thể tri 
giác được cái gì khác ngoài những cái cá biệt trong 
thế giới này. Từ đó suy ra không có bất kỳ khái 
niệm phổ biến nào để chúng ta nhận biết. 

Một số nhà bình luận (như Bloch, Rochot 
và Olser) cho rằng thuyết duy danh (nominalism) 

là quan điểm chính yếu của Gassendi, căn cứ vào 
sự phản bác yếu tính và khái niệm phổ biến và tri 
thức luận dựa hẳn vào cái bề ngoài của ông. Nhưng 
thuyết duy danh của Gassendi – nếu có như thế, 
trong nghĩa chính thống - không nhằm đưa ra một 
đánh giá bản thể luận mà là một phát biểu về những 
giới hạn của năng lực tinh thần con người.

Đi xa hơn trong sự khẳng định mọi tri thức 
đều xuất phát từ giác quan, Gassendi tranh cãi về 
một quan điểm (được cả Descartes và trường phái 
Aristotle chia sẻ) cho rằng có những mệnh đề 
chúng ta có thể biết chắc chắn. 

Bởi vì mọi mệnh đề được đánh giá là đúng 
hay sai trên cơ sở kinh nghiệm, không có mệnh đề 
nào được coi là không thể nghi ngờ, ngoại trừ 
những mệnh đề của thần học và vũ trụ luận xuất 
phát từ thần học. 

Trong chứng minh lôgic dù là quy nạp hay 
diễn kịch, cũng thiếu chắc chắn. Gassendi nói, 
không có gì chắc chắn bằng các chứng minh như 
thế, ngoại trừ những giới hạn do sự yếu kém của 
năng lực trí tuệ con người in dấu lên chúng.

Điều mà Gassendi nghĩ cần có những hiệu 
chỉnh về thông tin giác quan làm rõ thêm chiều sâu 
những phản bác của ông đối với thuyết nền tảng tri 
thức luận trong tư tưởng của trường phái Gassendi 
và Descarters: chúng ta không thể tin cậy ngay cả 
thông tin từ các giác quan đem đến cho chúng ta 
một bức tranh không sai sót về thế giới. 

Ông nhất trí với trường phái hoài nghi rằng 
không có nguồn tin tưởng nào có thể bảo đảm cho 
sự chắc chắn. Tuy nhiên không thể chấp nhận việc 
họ gạt bỏ toàn bộ bằng chứng xuất phát từ giác 
quan đối với sự tin tưởng. Tri thức từ giác quan chỉ 
khả hữu trong trường hợp chúng ta đảm bảo cho 
những phán đoán về những cái bề ngoài, mặc dù 
chúng ta thiếu đảm bảo cho sự chắc chắn về những 
phán đoán đó.

Chúng ta thấy ở đây một lời đáp “hoài nghi 
xây dựng” cho trường phái hoài nghi, những người 
nói rằng không tri thức nào khả hữu và cho các nhà 
tư tưởng giáo điều cổ đại (trong đó, theo Gassendi, 
có cả những người theo triết học Aristotle và triết 
học Descartes) những người nói tri thức đòi hỏi 
phải có được sự tin tưởng chắc chắn – và có thể đạt 
được dễ dàng. 

Mặc dù không thể có những tin tưởng chắc 
chắn, hoàn toàn có thể có tri thức nếu như chúng ta 
hiểu nó như sự tin tưởng được biện minh nhưng 
thiếu chắc chắn.

Gassendi còn phản đối những tiêu chí của 
Descartes về sự rõ ràng và minh bạch, hoặc như 
một tiêu chí để đánh giá những ý tưởng hoặc như 
nguồn đảm bảo tri thức luận, về tiêu chí đánh giá 
những ý tưởng, Gassendi chỉ rõ rằng lý trí, bao gồm 
những phán đoán trí tuệ và sự phân tích thông tin 
giác quan, tự nó dễ dẫn tới sai lầm. 

Ông viết: “... mặc dù sự lừa gạt, hay giả dối, 
không tìm thấy ngay trong bản thân các giác quan, 
vốn chỉ thụ động thuật lại những sự vật đúng như 
chúng hiện ra và đúng như chúng phải hiện ra xét 
theo nguyên nhân của chúng, nhưng sự lừa gạt 
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được tìm thấy trong phán đoán, hay trí tuệ, 
khi nó không làm việc với đủ thận trọng và không 
lĩnh hội được rằng những sự vật ở xa... hiện ra mơ 
hồ hơn và nhỏ hơn khi chúng hiện ra ở cận cảnh.

Gassendi cho rằng những quả quyết dựa 
trên thông tin giác quan đáng tin cậy hơn những 
quả quyết dựa trên suy luận, lý do là các giác quan 
thụ động (do đó thất thường) tổ chức là liên kết 
thông tin. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ 
không có vấn đề gì rắc rối khi đánh giá sự đảm bảo 
những quả quyết dựa trên thông tin giác quan khi 
chúng ta thu thập nó.

Hơn nữa, tiêu chí của triết học Descartes 
không liên quan gì tới việc đánh giá những trường 
hợp của tri thức kinh nghiệm. Gassendi nhận xét – 
và ngay cả nếu như tiêu chí này có liên quan thì dù 
vậy những quả quyết của Descartes về tri thức 
cũng sẽ không giá trị. 

Thứ nhất trong trường hợp của tri thức kinh 
nghiệm. Gassendi cho rằng tiêu chí của triết học 
Descartes không có giá trị vì những lý lẽ của phái 
hoài nghi cổ điển: có thể chúng ta có những ý tưởng 
từ các giác quan mà chúng ta cho là rõ ràng và minh 
bạch, mặc dù vậy chúng không phải là cơ sở cho 
những quả quyết được đảm bảo đối với tri thức 
kinh nghiệm. 

Cho dù chúng ta có những ý tưởng rõ ràng 
và minh bạch về những cái bề ngoài của, chẳng 
hạn, màu sắc bầu trời, chúng ta không thể suy ra từ 
sự rõ ràng và minh bạch đó rằng chúng ta biết màu 
của bầu trời là gì. Như các nhà hoài nghi báo trước, 
bầu trời có thể hiện ra cho những con người khác 
nhau với những màu sắc khác nhau. 

Thứ hai, những quả quyết tri thức của 
Descartes gạt bỏ vì cho là phiến diện và lộn xộn do 
thiếu tính chất tức thì của phán đoán mà chúng ta 
đạt được bằng những phương tiện thực nghiệm 
nghiêm ngặt. 

Trong khi những ý tưởng chúng ta có được 
từ giác quan trực tiếp trình hiện những sự vật và 
biến cố của thế gian, thì những ý tưởng chúng ta có 
được bằng chứng cứ diễn dịch chỉ là những loại suy 
có tính giả thuyết so với những ý tưởng xuất phát từ 
giác quan.

Không phải tất cả những phê phán của 
Gassendi đối với tiêu chí Descartes đều có nguồn 
gốc sâu xa từ sự ủng hộ của ông đối với tri thức đến 
từ giác quan. Do đó ông cho rằng, một vấn đề khác 
đối với tiêu chí đó là nó không thực hiện được dự 
phóng về thuyết nền tảng (foundationalist) của nó. 

Phòng khi một vài ý tưởng rõ ràng và minh 
bạch của chúng ta hóa ra sai lầm, chúng ta sẽ đòi 
hỏi thêm một tiêu chí nữa để phân biệt chúng với 
những ý tưởng chính xác. 

Và nếu tiêu chí mới này chỉ là một cái gì “rõ 
ràng và minh bạch hơn”, thì chúng ta đang ở trên 
đường đến với vô tận những tiêu chí cao cấp hơn, 
và như vậy những mục tiêu của dự phóng thuyết 
nền tảng [một thuyết về tri thức luận cho rằng tri 
thức phải được coi như một cấu trúc xây dựng trên 
những nền tảng vững chắc. 

Những nền tảng này được tìm thấy trong sự 

kết hợp giữa kinh nghiệm và lý trí, với những 
trường phái khác nhau (kinh nghiệm luận, chủ 
nghĩa duy lý) nhấn mạnh vai trò của cái này đối với 
cái kia. Thuyết nền tảng liên quan đến trường phái 
khắc kỷ thời cổ đại và Descartes, người khám phá 
những nền tảng của mình trong các ý tưởng “rõ 
ràng và minh bạch” của lý trí] bị hủy hoại hoàn 
toàn. 

Sau cùng, Gassendi đề xuất điều mà chính 
Descartes gọi là “sự phản bác những phản bác”. 
Những ý tưởng rõ ràng và minh bạch của chúng ta 
hoàn toàn phù hợp với quan điểm duy ngã, nhưng 
rồi cái phù hợp nhất chúng ta có thể biết với sự chắc 
chắn là những tư tưởng của riêng chúng ta. 

Bao trùm lên những phản bác này, 
Gassendi cho rằng Descartes đã đặt cỗ xe trước con 
ngựa bằng cách gợi ý rằng chúng ta có thể sẵn sàng 
thừa nhận cái gì rõ ràng và minh bạch và dùng nó 
như người hướng dẫn đến với cái bất khả nghi 
trong khi cái chúng ta cần trước hết là một người 
hướng dẫn nào đó đến với những gì rõ ràng và minh 
bạch.

Dường như vấn đề không phải là để biết 
con người có phải lĩnh hội sự vật một cách rõ ràng 
và minh bạch để không bị sai lầm hay không, mà là 
để biết bằng cách nào hoặc phương pháp gì để có 
thể nhận rằng con người có một khái niệm rõ ràng 
và minh bạch đến mức nó là sự thực và chúng ta 
không thể sai lầm. ■ 

“Cha đẻ” của phương 
pháp thụ tinh nhân tạo

Phát minh ra công nghệ thụ tinh trong 
ống nghiệm, Edwards mang đến sự 
sống cho 5 triệu đứa trẻ, giúp đỡ 

hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn và 
đóng góp cho sự phồn thịnh của nhân loại.

Ngày 25/7/1978, một cô bé mắt xanh, tóc 
vàng, mạnh khỏe, nặng 2,608 kg đã ra đời tại Bệnh 
viện Royal Oldham (Anh) và được đặt tên Louise 
Joy Brown. 

Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp 
thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) này là một thành 
tựu đột phá của y học, đã được các phương tiện 
truyền thông lúc đó đồng loạt đưa tin khắp thế giới.

Mẹ Louise là bà Lesley Brown, bị chứng 
tắc ống dẫn trứng, đã 9 năm tìm đủ cách nhưng vẫn 
không có con. Năm 1976, bà tìm đến 2 bác sĩ người 
Anh là Patrick Christopher Steptoe và Robert 
Geoffrey Edwards, những nhà tiên phong thực 
hiện phương pháp IVF.

Robert Geoffrey Edwards (27/9/1925 - 
10/4/2013) là một bác sĩ, nhà bác học, giảng viên 
công tác tại Đại học Cambridge, Anh. Ông từng 
tham gia phục vụ quân đội và chiến đấu chống phát 
xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. 

Sau khi giải ngũ, Edwards theo học tại Đại 
học Edinburg. Tốt nghiệp xong, ông làm công tác 
nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bangor, 
phía Bắc xứ Walles. Năm 1955, Edwards bảo vệ 
thành công luận án tiến sĩ về đề tài sự phát triển của 

phôi chuột.
Ba năm sau, tại Viện nghiên cứu y học quốc 

gia London, ông bắt đầu tìm hiểu quá trình thụ thai 
của con người. Khi đào sâu về những thành tựu của 
nhà khoa học Patrick Christopher Steptoe liên 
quan đến kỹ thuật soi ổ bụng, Edwards đã đề nghị 
được cùng hợp tác nghiên cứu về thụ tinh con 
người từ ống nghiệm. Từ đó hai nhà khoa học làm 
việc bên nhau đến khi về hưu.

Đến tháng 11/1977, trứng của bà Lesley 
Brown được 2 bác sĩ trích ra, cho kết hợp với tinh 
trùng chồng bà là John Brown trong ống nghiệm, 
sau đó cấy phôi vào tử cung bà. Kết quả, cô bé 
Louise là trường hợp thành công đầu tiên của 2 ông 
sau hơn một thập niên (từ năm 1966) nghiên cứu 
việc thụ tinh cho trứng ở bên ngoài cơ thể.

Phương pháp thụ tinh ống nghiệm ra đời 
năm 1978 đã mang hy vọng đến cho hàng triệu cặp 
vợ chồng hiếm muộn khắp thế giới. Trước đó, các 
phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng đều bị xem đã mất hy 
vọng có con. Những trường hợp tiếp theo đã chứng 
minh sự thành công của Steptoe và Edwards.

Giáo sư Edwards
Nửa năm sau khi cô bé Louise chào đời, 

tháng 1/1979, đến lượt Alastair MacDonald, bé trai 
đầu tiên ở Anh được sinh ra nhờ phương pháp IVF.

Tháng 6/1980, em bé thứ ba ra đời nhờ 
phương pháp IVF là Candice Reed ở Melbourne 
(Australia). Ở Mỹ, tháng 12/1981, Elizabeth 
Jordan Carr chào đời, đây là thành công đầu tiên ở 
Mỹ và là em bé thứ 15 trên thế giới ra đời nhờ 
phương pháp IVF, thực hiện bởi tiến sĩ Howard 
Jones và Georgeanna Seegar Jones, ở Norfolk, 
Virginia.

Phát minh ra công nghệ thụ tinh trong ống 
nghiệm của Edwards đã được đánh giá là "đóng 
góp cho sự phồn thịnh của nhân loại". Năm 2010, 
ông được trao giải Nobel về Sinh học và Y học với 
công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm được xem là 
mang tính cách mạng trong lĩnh vực y học sinh sản.

Năm 2011, Edwards được Nữ hoàng Anh 
phong tước Hiệp sĩ. Số người ra đời bằng phương 
pháp của hai ông đã lên tới 5 triệu thời điểm ấy. 
Hàng năm, trên thế giới, phương pháp thụ tinh 
nhân tạo đã mang đến sự sống cho khoảng 350.000 
em bé. Robert Edwards đã qua đời vào ngày 
10/4/2013 ở tuổi 87. ■ 

Đo vật chất vũ trụ

Một trong những mục tiêu quan 
trọng nhất trong thiên văn học là 
đo lường chính xác tổng lượng 

vật chất trong vũ trụ. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn 
ngay cả đối với những nhà toán học tiên tiến nhất. 
Mới đây, một nhóm các nhà khoa học ở Đại học 
California tại Riverside (Mỹ) đã thực hiện các tính 
toán như vậy.

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí 
Vật lý thiên văn (Mỹ). Nhóm các nhà khoa học kết 
luận rằng, vật chất mà chúng ta biết đến chiếm 
khoảng 31% tổng lượng vật chất và năng lượng 
trong vũ trụ. Khoảng 69% còn lại là vật chất tối và 
năng lượng.

Vật chất tối
Vật chất mà chúng ta đã biết chiếm khoảng 

31,5% tổng lượng vật chất và năng lượng trong vũ 
trụ.

“Nếu toàn bộ vật chất trong vũ trụ được 
phân bố đều trong không gian, thì trung bình sẽ chỉ 
có khoảng sáu nguyên tử hydro trên một mét khối”, 
ông Mohamed Abdullah ở Đại học California, 
trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, nhà khoa học nhấn mạnh rằng, 
phần lớn vật chất trong thực tế là vật chất tối. “Vì 
vậy, trong thực tế, chúng ta không thể nói về các 
nguyên tử hydro, mà nói về thứ vật chất mà các nhà 
vũ trụ học chưa hiểu được bản chất của nó”, ông 
Mohamed Abdullah nói.

Vật chất tối không phát ra cũng như không 
phản xạ ánh sáng. Vì thế rất khó phát hiện vật chất 
tối. Tuy nhiên, sự tồn tại của vật chất tối được bộc 
lộ qua những tác động hấp dẫn mà nó gây ra.

Bằng cách này, các nhà khoa học giải thích 
sự bất thường trong chuyển động quay của các 
thiên hà và trong chuyển động của các cụm thiên 
hà. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng trả lời câu 
hỏi: Bản chất thật sự của vật chất tối là gì và cái gì 
tạo ra nó? Tuy nhiên, sau nhiều năm tìm kiếm, 
nghiên cứu về chủ đề này thực sự vẫn đang “giậm 
chân tại chỗ”.

Các nhà khoa học cho rằng, vật chất tối 
trong vũ trụ không có đặc điểm baryon (hạt baryon 
là các hạt tổ hợp có spin bán nguyên). Vật chất tối 
có thể bao gồm các hạt hạ nguyên tử chưa được 
phát hiện.

Tuy nhiên, vì vật chất tối không tương tác 
với ánh sáng theo cách giống như vật chất bình 
thường, nên chúng ta chỉ có thể quan sát được vật 
chất tối thông qua các hiệu ứng hấp dẫn. Phần lớn 
các chuyên gia cho rằng, vật chất tối có mặt khắp 
nơi trong vũ trụ, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cấu 
trúc và tiến hóa của vũ trụ.

Ông Abdullah cho biết thêm, một trong 
những kỹ thuật tốt để xác định tổng lượng vật chất 
trong vũ trụ là đối chiếu số lượng thiên hà quan sát 
được với các đơn vị thể tích đã chọn và lập mô hình 
toán học. 

Bởi vì các thiên hà hiện nay được tạo thành 
từ vật chất đã thay đổi trong hàng tỷ năm do lực hấp 
dẫn, nên các dự đoán liên quan đến lượng vật chất 
trong vũ trụ là khả thi.

“Lượng vật chất lớn hơn sẽ tạo ra nhiều 
cụm thiên hà hơn. Thách thức đối với chúng tôi là 
đo số lượng các cụm thiên hà để thực hiện các tính 
toán tiếp theo. Tuy nhiên, rất khó để đo chính xác 
khối lượng của bất kỳ cụm thiên hà nào vì phần lớn 
vật chất là vật chất tối; do đó chúng ta không thể 
nhìn thấy vật chất tối qua kính viễn vọng”, ông 
Abdullah nói.

Xác định khối lượng vũ trụ
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu phát triển một 

công cụ để đo khối lượng của các thiên hà. Sau đó, 
các nhà khoa học ứng dụng công cụ đó đối với dữ 
liệu do Trạm quan sát bầu trời bằng kỹ thuật số 
Sloan (Mỹ) thu thập. Cuối cùng, họ thực hiện các 
phép tính và mô phỏng để xác định tổng lượng vật 
chất trong vũ trụ.

“Chúng tôi đã thực hiện thành công một 
trong những phép đo chính xác nhất trong lịch sử 
của loại hình nghiên cứu này. Hơn nữa, phương 
pháp chúng tôi sử dụng cho kết quả tương tự như 
các phương pháp khác” – nữ Giáo sư Gillian 
Wilson (ĐH California) cho biết.

“Ưu điểm lớn nhất về kỹ thuật của chúng 
tôi là chúng tôi có thể xác định riêng rẽ khối lượng 
của từng cụm thiên hà và không lệ thuộc vào các 
phương pháp thống kê trung gian” – ông Anatoly 
Klypin, chuyên gia về mô phỏng toán học, đồng tác 
giả công trình nghiên cứu, khẳng định như vậy.

Nhờ kết hợp các phép đo của nhiều nhóm 
với các kỹ thuật khác nhau, các nhà khoa học xác 
định được rằng vật chất mà chúng ta đã biết chiếm 
khoảng 31,5% (sai số 1,3%) tổng lượng vật chất và 
năng lượng trong vũ trụ.

Các nhà vũ trụ học tin rằng chỉ có 20% 
lượng vật chất này là vật chất thông thường (vật 
chất baryon), bao gồm các thiên hà, các ngôi sao 
hay các nguyên tử. Phần còn lại, tức là 80% tổng 
lượng vật chất, chính là vật chất tối. ■

Bằng chứng về hoạt động 
địa chất trên sao Kim

Nghiên cứu mới cho thấy hoạt động 
địa chất có thể vẫn diễn ra trên sao 
Kim, biến nó thành một đối tượng 

để tìm hiểu Trái đất sơ khai.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã sử 
dụng hình ảnh radar cũ từ sứ mệnh Magellan của 
NASA để nghiên cứu bề mặt sao Kim và phát hiện 
bằng chứng cho thấy mà các mảng kiến tạo trượt 
lên nhau và biến dạng.

Ảnh chụp màu một vùng đất thấp rộng 
1.100 km trên sao Kim, nơi lớp vỏ hay thạch quyển 
của nó được chia thành các cấu trúc giống như 
mảng kiến tạo của Trái đất

Do các vùng đất thấp được quan sát còn 
tương đối trẻ, hoạt động địa chất này chắc chắn xảy 
ra cách đây không lâu và thậm chí có thể tiếp tục 
cho đến ngày nay. 

Nghiên cứu cho thấy, sao Kim có thể tạo ra 
hoạt động địa chất từ sâu bên trong nó, không 
giống như suy đoán trước đây rằng lớp vỏ của hành 
tinh là một khối rắn giống như Mặt trăng, Trái đất.

Chuyển động của các mảng kiến tạo không 
chỉ là sự chen lấn bởi lớp đất đá mà còn là một phần 
quan trọng trong chu trình carbon của hành tinh. 
Chính hệ thống này đã hỗ trợ sự sống hình thành 
trên Trái đất.

Hành tinh của chúng ta không phải lúc nào 
cũng có cấu hình chu trình carbon giống như hiện 
tại. Trong quá khứ hàng triệu năm trước, Trái đất 
nóng hơn nhiều và các nhà khoa học tin rằng 
nghiên cứu mới này về bề mặt sao Kim có thể trả 
lời các câu hỏi về hoạt động kiến tạo trên Trái đất sơ 
khai hoặc trên các hành tinh xa xôi khác.

Hoạt động địa chất của sao Kim không 
giống như trên Trái đất, nơi các mảng gặp nhau và 
tạo ra các dãy núi ấn tượng như Himalaya hoặc 
vùng hút chìm lớn dưới đại dương như rãnh 
Mariana. 

Tuy nhiên, việc phát hiện bằng chứng về 
hoạt động kiến tạo gần đây của nó cho thấy bên 
dưới bề mặt hành tinh có thể có một vùng nóng 
chảy được gọi là lớp phủ đang chuyển động ở quy 
mô toàn cầu.

Khi quan sát thấy dấu hiệu của các khối 
thạch quyển sao Kim bị kéo ra xa, đẩy, xoay và 
trượt lên nhau, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một mô 
hình máy tính về hoạt động này. Họ phát hiện ra 
rằng chuyển động chậm của bên trong hành tinh có 
thể là nguyên nhân.

"Các kiến tạo mảng trên Trái đất được thúc 
đẩy bởi sự đối lưu trong lớp phủ. Lớp phủ nóng 
hoặc lạnh ở những nơi khác nhau. Nó di chuyển và 
một số chuyển động đó truyền đến bề mặt Trái đất 
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được tìm thấy trong phán đoán, hay trí tuệ, 
khi nó không làm việc với đủ thận trọng và không 
lĩnh hội được rằng những sự vật ở xa... hiện ra mơ 
hồ hơn và nhỏ hơn khi chúng hiện ra ở cận cảnh.

Gassendi cho rằng những quả quyết dựa 
trên thông tin giác quan đáng tin cậy hơn những 
quả quyết dựa trên suy luận, lý do là các giác quan 
thụ động (do đó thất thường) tổ chức là liên kết 
thông tin. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ 
không có vấn đề gì rắc rối khi đánh giá sự đảm bảo 
những quả quyết dựa trên thông tin giác quan khi 
chúng ta thu thập nó.

Hơn nữa, tiêu chí của triết học Descartes 
không liên quan gì tới việc đánh giá những trường 
hợp của tri thức kinh nghiệm. Gassendi nhận xét – 
và ngay cả nếu như tiêu chí này có liên quan thì dù 
vậy những quả quyết của Descartes về tri thức 
cũng sẽ không giá trị. 

Thứ nhất trong trường hợp của tri thức kinh 
nghiệm. Gassendi cho rằng tiêu chí của triết học 
Descartes không có giá trị vì những lý lẽ của phái 
hoài nghi cổ điển: có thể chúng ta có những ý tưởng 
từ các giác quan mà chúng ta cho là rõ ràng và minh 
bạch, mặc dù vậy chúng không phải là cơ sở cho 
những quả quyết được đảm bảo đối với tri thức 
kinh nghiệm. 

Cho dù chúng ta có những ý tưởng rõ ràng 
và minh bạch về những cái bề ngoài của, chẳng 
hạn, màu sắc bầu trời, chúng ta không thể suy ra từ 
sự rõ ràng và minh bạch đó rằng chúng ta biết màu 
của bầu trời là gì. Như các nhà hoài nghi báo trước, 
bầu trời có thể hiện ra cho những con người khác 
nhau với những màu sắc khác nhau. 

Thứ hai, những quả quyết tri thức của 
Descartes gạt bỏ vì cho là phiến diện và lộn xộn do 
thiếu tính chất tức thì của phán đoán mà chúng ta 
đạt được bằng những phương tiện thực nghiệm 
nghiêm ngặt. 

Trong khi những ý tưởng chúng ta có được 
từ giác quan trực tiếp trình hiện những sự vật và 
biến cố của thế gian, thì những ý tưởng chúng ta có 
được bằng chứng cứ diễn dịch chỉ là những loại suy 
có tính giả thuyết so với những ý tưởng xuất phát từ 
giác quan.

Không phải tất cả những phê phán của 
Gassendi đối với tiêu chí Descartes đều có nguồn 
gốc sâu xa từ sự ủng hộ của ông đối với tri thức đến 
từ giác quan. Do đó ông cho rằng, một vấn đề khác 
đối với tiêu chí đó là nó không thực hiện được dự 
phóng về thuyết nền tảng (foundationalist) của nó. 

Phòng khi một vài ý tưởng rõ ràng và minh 
bạch của chúng ta hóa ra sai lầm, chúng ta sẽ đòi 
hỏi thêm một tiêu chí nữa để phân biệt chúng với 
những ý tưởng chính xác. 

Và nếu tiêu chí mới này chỉ là một cái gì “rõ 
ràng và minh bạch hơn”, thì chúng ta đang ở trên 
đường đến với vô tận những tiêu chí cao cấp hơn, 
và như vậy những mục tiêu của dự phóng thuyết 
nền tảng [một thuyết về tri thức luận cho rằng tri 
thức phải được coi như một cấu trúc xây dựng trên 
những nền tảng vững chắc. 

Những nền tảng này được tìm thấy trong sự 

kết hợp giữa kinh nghiệm và lý trí, với những 
trường phái khác nhau (kinh nghiệm luận, chủ 
nghĩa duy lý) nhấn mạnh vai trò của cái này đối với 
cái kia. Thuyết nền tảng liên quan đến trường phái 
khắc kỷ thời cổ đại và Descartes, người khám phá 
những nền tảng của mình trong các ý tưởng “rõ 
ràng và minh bạch” của lý trí] bị hủy hoại hoàn 
toàn. 

Sau cùng, Gassendi đề xuất điều mà chính 
Descartes gọi là “sự phản bác những phản bác”. 
Những ý tưởng rõ ràng và minh bạch của chúng ta 
hoàn toàn phù hợp với quan điểm duy ngã, nhưng 
rồi cái phù hợp nhất chúng ta có thể biết với sự chắc 
chắn là những tư tưởng của riêng chúng ta. 

Bao trùm lên những phản bác này, 
Gassendi cho rằng Descartes đã đặt cỗ xe trước con 
ngựa bằng cách gợi ý rằng chúng ta có thể sẵn sàng 
thừa nhận cái gì rõ ràng và minh bạch và dùng nó 
như người hướng dẫn đến với cái bất khả nghi 
trong khi cái chúng ta cần trước hết là một người 
hướng dẫn nào đó đến với những gì rõ ràng và minh 
bạch.

Dường như vấn đề không phải là để biết 
con người có phải lĩnh hội sự vật một cách rõ ràng 
và minh bạch để không bị sai lầm hay không, mà là 
để biết bằng cách nào hoặc phương pháp gì để có 
thể nhận rằng con người có một khái niệm rõ ràng 
và minh bạch đến mức nó là sự thực và chúng ta 
không thể sai lầm. ■ 

“Cha đẻ” của phương 
pháp thụ tinh nhân tạo

Phát minh ra công nghệ thụ tinh trong 
ống nghiệm, Edwards mang đến sự 
sống cho 5 triệu đứa trẻ, giúp đỡ 

hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn và 
đóng góp cho sự phồn thịnh của nhân loại.

Ngày 25/7/1978, một cô bé mắt xanh, tóc 
vàng, mạnh khỏe, nặng 2,608 kg đã ra đời tại Bệnh 
viện Royal Oldham (Anh) và được đặt tên Louise 
Joy Brown. 

Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp 
thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) này là một thành 
tựu đột phá của y học, đã được các phương tiện 
truyền thông lúc đó đồng loạt đưa tin khắp thế giới.

Mẹ Louise là bà Lesley Brown, bị chứng 
tắc ống dẫn trứng, đã 9 năm tìm đủ cách nhưng vẫn 
không có con. Năm 1976, bà tìm đến 2 bác sĩ người 
Anh là Patrick Christopher Steptoe và Robert 
Geoffrey Edwards, những nhà tiên phong thực 
hiện phương pháp IVF.

Robert Geoffrey Edwards (27/9/1925 - 
10/4/2013) là một bác sĩ, nhà bác học, giảng viên 
công tác tại Đại học Cambridge, Anh. Ông từng 
tham gia phục vụ quân đội và chiến đấu chống phát 
xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. 

Sau khi giải ngũ, Edwards theo học tại Đại 
học Edinburg. Tốt nghiệp xong, ông làm công tác 
nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bangor, 
phía Bắc xứ Walles. Năm 1955, Edwards bảo vệ 
thành công luận án tiến sĩ về đề tài sự phát triển của 

phôi chuột.
Ba năm sau, tại Viện nghiên cứu y học quốc 

gia London, ông bắt đầu tìm hiểu quá trình thụ thai 
của con người. Khi đào sâu về những thành tựu của 
nhà khoa học Patrick Christopher Steptoe liên 
quan đến kỹ thuật soi ổ bụng, Edwards đã đề nghị 
được cùng hợp tác nghiên cứu về thụ tinh con 
người từ ống nghiệm. Từ đó hai nhà khoa học làm 
việc bên nhau đến khi về hưu.

Đến tháng 11/1977, trứng của bà Lesley 
Brown được 2 bác sĩ trích ra, cho kết hợp với tinh 
trùng chồng bà là John Brown trong ống nghiệm, 
sau đó cấy phôi vào tử cung bà. Kết quả, cô bé 
Louise là trường hợp thành công đầu tiên của 2 ông 
sau hơn một thập niên (từ năm 1966) nghiên cứu 
việc thụ tinh cho trứng ở bên ngoài cơ thể.

Phương pháp thụ tinh ống nghiệm ra đời 
năm 1978 đã mang hy vọng đến cho hàng triệu cặp 
vợ chồng hiếm muộn khắp thế giới. Trước đó, các 
phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng đều bị xem đã mất hy 
vọng có con. Những trường hợp tiếp theo đã chứng 
minh sự thành công của Steptoe và Edwards.

Giáo sư Edwards
Nửa năm sau khi cô bé Louise chào đời, 

tháng 1/1979, đến lượt Alastair MacDonald, bé trai 
đầu tiên ở Anh được sinh ra nhờ phương pháp IVF.

Tháng 6/1980, em bé thứ ba ra đời nhờ 
phương pháp IVF là Candice Reed ở Melbourne 
(Australia). Ở Mỹ, tháng 12/1981, Elizabeth 
Jordan Carr chào đời, đây là thành công đầu tiên ở 
Mỹ và là em bé thứ 15 trên thế giới ra đời nhờ 
phương pháp IVF, thực hiện bởi tiến sĩ Howard 
Jones và Georgeanna Seegar Jones, ở Norfolk, 
Virginia.

Phát minh ra công nghệ thụ tinh trong ống 
nghiệm của Edwards đã được đánh giá là "đóng 
góp cho sự phồn thịnh của nhân loại". Năm 2010, 
ông được trao giải Nobel về Sinh học và Y học với 
công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm được xem là 
mang tính cách mạng trong lĩnh vực y học sinh sản.

Năm 2011, Edwards được Nữ hoàng Anh 
phong tước Hiệp sĩ. Số người ra đời bằng phương 
pháp của hai ông đã lên tới 5 triệu thời điểm ấy. 
Hàng năm, trên thế giới, phương pháp thụ tinh 
nhân tạo đã mang đến sự sống cho khoảng 350.000 
em bé. Robert Edwards đã qua đời vào ngày 
10/4/2013 ở tuổi 87. ■ 

Đo vật chất vũ trụ

Một trong những mục tiêu quan 
trọng nhất trong thiên văn học là 
đo lường chính xác tổng lượng 

vật chất trong vũ trụ. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn 
ngay cả đối với những nhà toán học tiên tiến nhất. 
Mới đây, một nhóm các nhà khoa học ở Đại học 
California tại Riverside (Mỹ) đã thực hiện các tính 
toán như vậy.

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí 
Vật lý thiên văn (Mỹ). Nhóm các nhà khoa học kết 
luận rằng, vật chất mà chúng ta biết đến chiếm 
khoảng 31% tổng lượng vật chất và năng lượng 
trong vũ trụ. Khoảng 69% còn lại là vật chất tối và 
năng lượng.

Vật chất tối
Vật chất mà chúng ta đã biết chiếm khoảng 

31,5% tổng lượng vật chất và năng lượng trong vũ 
trụ.

“Nếu toàn bộ vật chất trong vũ trụ được 
phân bố đều trong không gian, thì trung bình sẽ chỉ 
có khoảng sáu nguyên tử hydro trên một mét khối”, 
ông Mohamed Abdullah ở Đại học California, 
trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, nhà khoa học nhấn mạnh rằng, 
phần lớn vật chất trong thực tế là vật chất tối. “Vì 
vậy, trong thực tế, chúng ta không thể nói về các 
nguyên tử hydro, mà nói về thứ vật chất mà các nhà 
vũ trụ học chưa hiểu được bản chất của nó”, ông 
Mohamed Abdullah nói.

Vật chất tối không phát ra cũng như không 
phản xạ ánh sáng. Vì thế rất khó phát hiện vật chất 
tối. Tuy nhiên, sự tồn tại của vật chất tối được bộc 
lộ qua những tác động hấp dẫn mà nó gây ra.

Bằng cách này, các nhà khoa học giải thích 
sự bất thường trong chuyển động quay của các 
thiên hà và trong chuyển động của các cụm thiên 
hà. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng trả lời câu 
hỏi: Bản chất thật sự của vật chất tối là gì và cái gì 
tạo ra nó? Tuy nhiên, sau nhiều năm tìm kiếm, 
nghiên cứu về chủ đề này thực sự vẫn đang “giậm 
chân tại chỗ”.

Các nhà khoa học cho rằng, vật chất tối 
trong vũ trụ không có đặc điểm baryon (hạt baryon 
là các hạt tổ hợp có spin bán nguyên). Vật chất tối 
có thể bao gồm các hạt hạ nguyên tử chưa được 
phát hiện.

Tuy nhiên, vì vật chất tối không tương tác 
với ánh sáng theo cách giống như vật chất bình 
thường, nên chúng ta chỉ có thể quan sát được vật 
chất tối thông qua các hiệu ứng hấp dẫn. Phần lớn 
các chuyên gia cho rằng, vật chất tối có mặt khắp 
nơi trong vũ trụ, gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cấu 
trúc và tiến hóa của vũ trụ.

Ông Abdullah cho biết thêm, một trong 
những kỹ thuật tốt để xác định tổng lượng vật chất 
trong vũ trụ là đối chiếu số lượng thiên hà quan sát 
được với các đơn vị thể tích đã chọn và lập mô hình 
toán học. 

Bởi vì các thiên hà hiện nay được tạo thành 
từ vật chất đã thay đổi trong hàng tỷ năm do lực hấp 
dẫn, nên các dự đoán liên quan đến lượng vật chất 
trong vũ trụ là khả thi.

“Lượng vật chất lớn hơn sẽ tạo ra nhiều 
cụm thiên hà hơn. Thách thức đối với chúng tôi là 
đo số lượng các cụm thiên hà để thực hiện các tính 
toán tiếp theo. Tuy nhiên, rất khó để đo chính xác 
khối lượng của bất kỳ cụm thiên hà nào vì phần lớn 
vật chất là vật chất tối; do đó chúng ta không thể 
nhìn thấy vật chất tối qua kính viễn vọng”, ông 
Abdullah nói.

Xác định khối lượng vũ trụ
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu phát triển một 

công cụ để đo khối lượng của các thiên hà. Sau đó, 
các nhà khoa học ứng dụng công cụ đó đối với dữ 
liệu do Trạm quan sát bầu trời bằng kỹ thuật số 
Sloan (Mỹ) thu thập. Cuối cùng, họ thực hiện các 
phép tính và mô phỏng để xác định tổng lượng vật 
chất trong vũ trụ.

“Chúng tôi đã thực hiện thành công một 
trong những phép đo chính xác nhất trong lịch sử 
của loại hình nghiên cứu này. Hơn nữa, phương 
pháp chúng tôi sử dụng cho kết quả tương tự như 
các phương pháp khác” – nữ Giáo sư Gillian 
Wilson (ĐH California) cho biết.

“Ưu điểm lớn nhất về kỹ thuật của chúng 
tôi là chúng tôi có thể xác định riêng rẽ khối lượng 
của từng cụm thiên hà và không lệ thuộc vào các 
phương pháp thống kê trung gian” – ông Anatoly 
Klypin, chuyên gia về mô phỏng toán học, đồng tác 
giả công trình nghiên cứu, khẳng định như vậy.

Nhờ kết hợp các phép đo của nhiều nhóm 
với các kỹ thuật khác nhau, các nhà khoa học xác 
định được rằng vật chất mà chúng ta đã biết chiếm 
khoảng 31,5% (sai số 1,3%) tổng lượng vật chất và 
năng lượng trong vũ trụ.

Các nhà vũ trụ học tin rằng chỉ có 20% 
lượng vật chất này là vật chất thông thường (vật 
chất baryon), bao gồm các thiên hà, các ngôi sao 
hay các nguyên tử. Phần còn lại, tức là 80% tổng 
lượng vật chất, chính là vật chất tối. ■

Bằng chứng về hoạt động 
địa chất trên sao Kim

Nghiên cứu mới cho thấy hoạt động 
địa chất có thể vẫn diễn ra trên sao 
Kim, biến nó thành một đối tượng 

để tìm hiểu Trái đất sơ khai.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã sử 
dụng hình ảnh radar cũ từ sứ mệnh Magellan của 
NASA để nghiên cứu bề mặt sao Kim và phát hiện 
bằng chứng cho thấy mà các mảng kiến tạo trượt 
lên nhau và biến dạng.

Ảnh chụp màu một vùng đất thấp rộng 
1.100 km trên sao Kim, nơi lớp vỏ hay thạch quyển 
của nó được chia thành các cấu trúc giống như 
mảng kiến tạo của Trái đất

Do các vùng đất thấp được quan sát còn 
tương đối trẻ, hoạt động địa chất này chắc chắn xảy 
ra cách đây không lâu và thậm chí có thể tiếp tục 
cho đến ngày nay. 

Nghiên cứu cho thấy, sao Kim có thể tạo ra 
hoạt động địa chất từ sâu bên trong nó, không 
giống như suy đoán trước đây rằng lớp vỏ của hành 
tinh là một khối rắn giống như Mặt trăng, Trái đất.

Chuyển động của các mảng kiến tạo không 
chỉ là sự chen lấn bởi lớp đất đá mà còn là một phần 
quan trọng trong chu trình carbon của hành tinh. 
Chính hệ thống này đã hỗ trợ sự sống hình thành 
trên Trái đất.

Hành tinh của chúng ta không phải lúc nào 
cũng có cấu hình chu trình carbon giống như hiện 
tại. Trong quá khứ hàng triệu năm trước, Trái đất 
nóng hơn nhiều và các nhà khoa học tin rằng 
nghiên cứu mới này về bề mặt sao Kim có thể trả 
lời các câu hỏi về hoạt động kiến tạo trên Trái đất sơ 
khai hoặc trên các hành tinh xa xôi khác.

Hoạt động địa chất của sao Kim không 
giống như trên Trái đất, nơi các mảng gặp nhau và 
tạo ra các dãy núi ấn tượng như Himalaya hoặc 
vùng hút chìm lớn dưới đại dương như rãnh 
Mariana. 

Tuy nhiên, việc phát hiện bằng chứng về 
hoạt động kiến tạo gần đây của nó cho thấy bên 
dưới bề mặt hành tinh có thể có một vùng nóng 
chảy được gọi là lớp phủ đang chuyển động ở quy 
mô toàn cầu.

Khi quan sát thấy dấu hiệu của các khối 
thạch quyển sao Kim bị kéo ra xa, đẩy, xoay và 
trượt lên nhau, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một mô 
hình máy tính về hoạt động này. Họ phát hiện ra 
rằng chuyển động chậm của bên trong hành tinh có 
thể là nguyên nhân.

"Các kiến tạo mảng trên Trái đất được thúc 
đẩy bởi sự đối lưu trong lớp phủ. Lớp phủ nóng 
hoặc lạnh ở những nơi khác nhau. Nó di chuyển và 
một số chuyển động đó truyền đến bề mặt Trái đất 
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dưới dạng kiến tạo mảng", Phó giáo sư 
khoa học hành tinh Paul Byrne tại Đại học Bang 
North Carolina State (NCSU) của Mỹ, tác giả 
chính của nghiên cứu, giải thích.

Byrne lưu ý thêm rằng độ dày thạch quyển 
của một hành tinh phụ thuộc chủ yếu vào mức độ 
nóng của nó, ở cả bên trong và trên bề mặt. 

Luồng nhiệt từ bên trong Trái đất sơ khai 
lớn hơn gấp ba lần so với hiện tại, vì vậy thạch 
quyển của nó có thể tương tự như những gì chúng 
ta thấy trên sao Kim ngày nay: không đủ dày để 
hình thành các mảng chìm xuống, nhưng đủ dày để 
phân mảnh thành các mảng xô đẩy, kéo và trượt lên 
nhau.

Sứ mệnh Magellan đã ngừng hoạt động 
nhưng hiện tại có tới ba sứ mệnh mới từ NASA và 
Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang được tiến hành để 
nghiên cứu sao Kim. 

Những sứ mệnh này có thể cung cấp quan 
sát sắc nét hơn về bề mặt hành tinh, giúp làm sáng 
tỏ hoạt động địa chất của nó. Chi tiết nghiên cứu đã 
được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa 
học Quốc gia Mỹ. ■ 

Hình ảnh rõ nét đầu tiên về 
bong bóng hình thành sao

Đại học Maryland công bố hình ảnh 
độ phân giải cao đầu tiên về cấu 
trúc plasma và khí ion hóa mở 

rộng, nơi sao mới được sinh ra.
Khi các ngôi sao lớn hình thành, chúng 

phóng ra các hạt proton, electron và nguyên tử kim 
loại nặng mạnh hơn nhiều so với Mặt trời của 
chúng ta. 

Những vụ phóng này được gọi là gió sao. 
Gió sao cực mạnh có khả năng thổi plasma nóng và 
khí ion hóa, tạo thành một cấu trúc giống như bong 
bóng bên trong những đám mây khí lạnh dày đặc.

Cấu trúc plasma và khí ion hóa mở rộng 
xung quanh cụm sao Westerlund 2

Hình ảnh được công bố trên tạp chí 
Astrophysical Journal cho thấy một bong bóng 
như vậy đang mở rộng xung quanh cụm sao 
Westerlund 2, một trong những vùng hình thành 
sao sáng nhất và lớn nhất trong dải Ngân Hà, nằm 
cách chúng ta khoảng 20.000 năm ánh sáng trong 
chòm sao Carina.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Maryland, 
College Park của Mỹ, do nhà nghiên cứu sau tiến sĩ 
Maitraiyee Tiwari dẫn đầu, đã sử dụng dữ liệu từ 
Kính thiên văn hồng ngoại của Đài quan sát Tầng 
bình lưu (SOIA) để phân tích cụm sao Westerlund 
2. Bằng cách đo bức xạ phát ra từ toàn bộ quang 
phổ điện từ, bao gồm cả tia X năng lượng cao đến 
sóng vô tuyến năng lượng thấp, Tiwari cùng các 
cộng sự đã tạo ra một bức tranh rõ nét nhất từ trước 
đến nay về "bong bóng hình thành sao".

Các nghiên cứu trước đây chỉ có thể tạo ra 
hình ảnh có độ phân giải thấp dựa trên dữ liệu vô 
tuyến và bước sóng dưới milimet. Chúng không 
cho thấy rõ cấu trúc của bong bóng cũng như cách 
nó mở rộng vào môi trường xung quanh.

Hình ảnh mới tiết rộ rằng chỉ có một cấu 
trúc plasma và khí nóng duy nhất bao quanh cụm 
sao Westerlund 2, chứ không phải hai như suy nghĩ 
trước đây. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy 
bằng chứng về các ngôi sao mới đang hình thành 
trong vùng vỏ của bong bóng này.

Khi bong bóng mở rộng cách đây khoảng 
một triệu năm, nó bị vỡ ra ở một bên và giải phóng 
plasma nóng, dẫn đến làm chậm sự giãn nở của lớp 
vỏ. Tuy nhiên, khoảng 200.000 hoặc 300.000 năm 
trước, một ngôi sao sáng khác trong Westerlund 2 
đã tiến hóa, và năng lượng của nó đã tiếp thêm sinh 
lực cho sự mở rộng của vùng vỏ.

"Chúng tôi thấy rằng sự giãn nở của bong 
bóng xung quanh Westerlund 2 được gia tốc trở lại 
bởi các cơn gió từ một ngôi sao rất lớn khác, điều 
đó bắt đầu quá trình giãn nở và hình thành sao một 
lần nữa", Tiwari cho hay. "Các ngôi sao mới vẫn 
tiếp tục được sinh ra trong lớp vỏ trong một thời 
gian dài, nhưng theo thời gian, chúng sẽ ngày càng 
nhẹ hơn". ■ 

Cú tấn công tàn khốc của 
sao chổi 13.000 năm trước làm 
thay đổi nền văn minh nhân 
loại?

Một tác động của sao chổi tàn khốc 
trong quá khứ xa xôi của Trái đất 
có thể đã thay đổi vĩnh viễn nền 

văn minh nhân loại? Các nhà khoa học cho rằng 
một cụm mảnh vỡ của sao chổi có thể đã đập vào bề 
mặt Trái đất cách đây 13.000 năm, trong tác động 
thảm khốc nhất kể từ sự kiện Chicxulub giết chết 
những con khủng long lớn của Trái đất khoảng 66 
triệu năm trước.

Nhóm nghiên cứu do Martin Sweatman, 
một nhà khoa học tại Đại học Edinburgh ở 
Scotland dẫn đầu, đã điều tra tác động và cách nó 
có thể hình thành nguồn gốc của các xã hội loài 
người trên Trái đất.

Trong khi những người Homo sapiens đầu 
tiên xuất hiện từ 200.000 đến 300.000 năm trước, 
xa hơn nhiều so với tác động này trong quá khứ, 
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vụ tai nạn sao 
chổi này thực sự trùng hợp với những thay đổi đáng 
kể trong cách xã hội loài người tự tổ chức.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu giả thuyết 
rằng một sao chổi đã va vào Trái đất cách đây 
13.000 năm, phân tích dữ liệu địa chất từ những 
khu vực mà họ cho rằng nó có thể đã va phải, đó là 
Bắc Mỹ và Greenland. 

Họ đã tìm thấy hàm lượng cao bạch kim, 
bằng chứng về nhiệt độ cực cao có thể làm tan chảy 
vật liệu tại khu vực này và kim cương nano, mà các 
nhà khoa học biết có thể được tạo ra từ các vụ nổ và 
có thể tồn tại bên trong sao chổi.

Công trình này đã gợi ý rằng một tác động 
đáng kể có thể xảy ra trước khi bắt đầu thời kỳ đồ 
đá mới, giai đoạn đầu của thời kỳ đồ đá, trong đó 
một số phát triển lớn trong nền văn minh nhân loại 
đã diễn ra, bao gồm cả những bước tiến đáng chú ý 
trong nông nghiệp, kiến trúc và công cụ đá.

Vào thời điểm này trong lịch sử, con người 
ở "Trăng lưỡi liềm màu mỡ", bao gồm các quốc gia 
mà chúng ta biết ngày nay là Ai Cập, Iraq và 
Lebanon, đã chuyển từ lối sống du mục, săn bắn 
hái lượm sang các khu định cư lâu dài hơn.

"Thảm họa vũ trụ lớn này dường như đã 
được gợi nhớ trên những cột đá khổng lồ của 
Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là “ngôi đền 
đầu tiên trên thế giới”, có liên hệ với nguồn gốc 
của nền văn minh ở vùng “Lưỡi liềm màu mỡ” ở 
Tây Nam Á. Nền văn minh, do đó, bắt đầu bằng 
một tiếng nổ?", Sweatman nói trong một tuyên bố .

Mặc dù công việc nghiên cứu mới rất thú vị 
và mang tính gợi mở, nhưng nhóm nghiên cứu thừa 
nhận rằng, cần có thêm bằng chứng và nghiên cứu 
thêm để hiểu rõ hơn tác động này có thể ảnh hưởng 
như thế nào đến khí hậu toàn cầu và cuối cùng là 
các nền văn minh của loài người. ■

* Im lặng là vàng
Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông 

muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự 
nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng 
được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison 
lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một 
người trong số họ đành phải bắt đầu trước:

- Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao 
với cái giá 40.000 USD?

Vui Cöôøi

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Bị đàn khỉ hung hãn tấn 
công, đôi vợ chồng thoát nạn 
nhờ sự giúp đỡ của 1 chú chó 
hoang

Xả thân mình cứu đôi vợ chồng khỏi 
sự tấn công của đàn khỉ, chú chó 
hoang nhận được món quà vô 

cùng đặc biệt.
Matty Miles và Aprille Hughes là một cặp 

đôi yêu thích du lịch người Úc, trong một lần đi du 
lịch tại Phuket, Thái Lan, họ gặp một sự cố bất ngờ 
và vô cùng đáng nhớ.

Theo đó, trong một ngày hai người đang đi 
thăm quan tượng Phật Lớn Big Buddha ở Phuket, 
họ bất ngờ bị một bầy khỉ hoang lao ra tấn công. 
Bầy khỉ có khoảng 7 con, con nào cũng tỏ ra rất 
hung hãn và trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất 
cứ khi nào có thể.

Lúc đó sương mù dày đặc khiến cho tầm 
nhìn hạn chế, xung quanh lại hoàn toàn không có 
bóng người qua lại khiến cho cặp đôi vô cùng 
hoảng sợ, tìm cách chạy thoát thân. Không ngờ 
hành động này của họ lại khiến lũ khỉ ngày càng trở 
nên hung dữ, chúng bắt đầu kêu gào và tiến hành 
tấn công “con mồi” của mình.

Ngay trong lúc bầy khỉ bắt đầu lao về phía 
cặp đôi, một “anh hùng lông lá” đã xuất hiện, dũng 
cảm xông ra bảo vệ hai người. Đó là một chú chó 
lông đen, tiếng sủa của chú khiến bầy khỉ giật mình 
lùi lại nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ý định ban đầu. 
Bầy khỉ tiếp tục tấn công nhưng gặp phải sự phản 
công quyết liệt của chú chó, chú sử dụng bộ răng 
sắc nhọn và móng vuốt đánh trả lại những con khỉ 
hung hăng đang tiến đến.

Sự tham gia của chú chó trong cuộc đụng 
độ này khiến cho bầy khỉ bị phân tán và suy yếu rất 
nhiều. Cuối cùng lũ khỉ nhận ra mục tiêu của mình 
đã không còn dễ dàng tấn công như trước liền rút 
lui vào rừng.

Dù đã thoát khỏi bầy khỉ nhưng cả Matty và 
Aprille lẫn chú chó đều bị thương, đặc biệt chú chó 
có một vết thương dài khoảng 5cm và cần được 
kiểm tra và chữa trị.

Cặp đôi lập tức mang chú chó đi khám tại 
một bệnh viện thú y của địa phương và cũng từ đó 
tìm hiểu được hoàn cảnh đáng thương của chú chó. 
Được biết, đây là một chú chó này là một chú 
hoang, thường lang thang một mình, gần đây được 
một tổ chức bảo vệ động vật tại địa phương cho ăn, 
nhưng chú vẫn không có một mái nhà đúng nghĩa.

Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương 
của “ân nhân”, cặp đôi quyết định mang chú chó về 
Úc để cho nó một mái nhà thực sự. Hai người 
nhanh chóng liên hệ tới tổ chức bảo vệ động vật có 
liên quan để làm thủ tục nhận nuôi cũng như tiến 
hành kiểm tra sức khỏe đầy đủ cho chú chó, tất cả 
chỉ để nó sẵn sàng cho chuyến bay về ngôi nhà 
tương lai.

Cô Aprille chia sẻ, chú chó không chỉ cứu 
mạng cô mà còn cho cô thêm niềm vui, niềm hi 
vọng vào cuộc sống sau những tin tức xấu cô nhận 
được gần đây. Cô tin rằng chú chó đến với gia đình 
cô là sự sắp đặt của định mệnh và sẵn sàng đón 
nhận nó vào cuộc sống của mình.

Thông thường, loài chó sẽ có xu hướng bảo 
vệ chủ nhân của mình - những người đã thân thiết 
với chúng. Thế nhưng chú chó này lại không tiếc 
tính mạng mình chỉ để bảo vệ những người xa lạ, 
câu chuyện khó tin như trên có lẽ chỉ có thể giải 
thích bằng hai chữ “duyên phận”. ■ 

Sinh vật lạ nghi là hổ 
Tasmania xuất hiện trên đường 
phố Australia

Video lan truyền cho thấy một con 
vật giống hổ Tasmania trên đường 
phố Melbourne khiến người dân 

hoang mang lo sợ.
Người dùng TikTok có tài khoản là 

'andy_b11' đã chia sẻ video về một sinh vật gầy gò, 
màu xám, có đuôi dài và bộ lông lốm đốm đang 
chạy đua trên một con đường ở ngoại ô phía tây bắc 
Strathmore, Melbourne, Australia.

Người lái xe đặt câu hỏi liệu đó có phải là 
loài Hổ Tasmania được cho là đã tuyệt chủng từ lâu 
hay không. Người đàn ông đuổi theo con vật để 
quay video trước khi nó trốn vào bụi cây ven 
đường. Con vật trong video có các sọc trên lưng, 
chúng không khác gì so với loài trên Hổ Tasmania.

Cư dân mạng nhanh chóng đưa ra những 
bình luận về sinh vật lạ. “Nó hơi nhỏ, không giống 
hổ Tasmania mà trông giống như một con cáo”, 
“Tôi chắc chắn những con hổ lớn hơn thế”, “Đó 
giống một con chó đói ăn”... cư dân mạng bình 
luận.

Trên thực tế, hổ Tasmania là một loài thú có 
túi chứ không phải là cá thể thuộc loài mèo lớn. 
Chúng có bề ngoài giống chó sói với những sọc vằn 
trên lưng.

Con vật nhìn thấy trên video có chiều dài 

khoảng một mét và cao khoảng 50cm, giống với 
một con chó hoặc cáo. Trong khi đó, kích thước 
trung bình của hổ Tasmania là chiều dài 100-
130cm, chiều cao từ 50-65cm và nặng từ 15 đến 
30kg. Con hổ Tasmania cuối cùng chết trong một 
vườn thú ở Tasmania vào năm 1936.

Hổ Tasmania là loài thú ăn thịt lớn lai giữa 
chó sói, cáo và mèo lớn. Chúng từng sống trên 
khắp lục địa Australia khoảng 2.000 năm trước 
nhưng đã tuyệt chủng. Theo các chuyên gia 
Australia, có lẽ do sự cạnh tranh tự nhiên với chó 
dingo, áp lực săn bắn của con người đã đẩy loài 
sinh vật này đến sự tuyệt chủng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng như thợ 
săn vẫn tin rằng chúng chưa hề tuyệt chủng, hổ 
Tasmania vẫn có thể đang ẩn khuất đâu đó ngoài 
kia. Thi thoảng vẫn xuất hiện một số vụ việc liên 
quan đến sự xuất hiện của hổ Tasmania.

Năm 2018, một cặp vợ chồng nhìn thấy 
một con vật mà họ khẳng định rằng đó là một con 
hổ Tasmania xuất hiện gần Corinna, Tasmania. 
Nhân chứng cho biết con vật có cái đuôi cứng và 
chắc, có sọc dọc sống lưng.

Kể từ khi loài hổ này tuyệt chủng vào năm 
1936, Công viên và Dịch vụ Động vật hoang dã của 
Tasmania đã điều tra hơn 400 trường hợp báo cáo 
về việc nhìn thấy hổ nhưng không có ai cung cấp 
bằng chứng chính xác nhất. ■

Cóc biển

Có đủ loại sinh vật đại dương thú vị 
đang bơi dưới đáy đại dương và 
sinh vật màu đỏ này là một trong số 

đó. Nó là một loài cóc biển và có thể được tìm thấy 
ở độ sâu xấp xỉ 2.463 m dưới đáy Đại Tây Dương, 

Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Bên ngoài được bao phủ bởi gai nhọn nhỏ, 

cóc biển có hai đặc điểm thú vị làm nên sự độc đáo 
của chúng.

Cóc biển sẽ vẫy chiếc vây lưng có phát 
quang sinh học của chúng để dụ những con cá khác 
vào miệng. Con mồi của chúng bị ánh sáng mê 
hoặc đến mức không nhận ra đang đi vào cửa tử.

Một đặc điểm khác là chúng có thể tựa một 
vây ngực vào đá và tựa một vây khác vào cát, trông 
gần như nó đang đứng. ■  
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dưới dạng kiến tạo mảng", Phó giáo sư 
khoa học hành tinh Paul Byrne tại Đại học Bang 
North Carolina State (NCSU) của Mỹ, tác giả 
chính của nghiên cứu, giải thích.

Byrne lưu ý thêm rằng độ dày thạch quyển 
của một hành tinh phụ thuộc chủ yếu vào mức độ 
nóng của nó, ở cả bên trong và trên bề mặt. 

Luồng nhiệt từ bên trong Trái đất sơ khai 
lớn hơn gấp ba lần so với hiện tại, vì vậy thạch 
quyển của nó có thể tương tự như những gì chúng 
ta thấy trên sao Kim ngày nay: không đủ dày để 
hình thành các mảng chìm xuống, nhưng đủ dày để 
phân mảnh thành các mảng xô đẩy, kéo và trượt lên 
nhau.

Sứ mệnh Magellan đã ngừng hoạt động 
nhưng hiện tại có tới ba sứ mệnh mới từ NASA và 
Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang được tiến hành để 
nghiên cứu sao Kim. 

Những sứ mệnh này có thể cung cấp quan 
sát sắc nét hơn về bề mặt hành tinh, giúp làm sáng 
tỏ hoạt động địa chất của nó. Chi tiết nghiên cứu đã 
được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa 
học Quốc gia Mỹ. ■ 

Hình ảnh rõ nét đầu tiên về 
bong bóng hình thành sao

Đại học Maryland công bố hình ảnh 
độ phân giải cao đầu tiên về cấu 
trúc plasma và khí ion hóa mở 

rộng, nơi sao mới được sinh ra.
Khi các ngôi sao lớn hình thành, chúng 

phóng ra các hạt proton, electron và nguyên tử kim 
loại nặng mạnh hơn nhiều so với Mặt trời của 
chúng ta. 

Những vụ phóng này được gọi là gió sao. 
Gió sao cực mạnh có khả năng thổi plasma nóng và 
khí ion hóa, tạo thành một cấu trúc giống như bong 
bóng bên trong những đám mây khí lạnh dày đặc.

Cấu trúc plasma và khí ion hóa mở rộng 
xung quanh cụm sao Westerlund 2

Hình ảnh được công bố trên tạp chí 
Astrophysical Journal cho thấy một bong bóng 
như vậy đang mở rộng xung quanh cụm sao 
Westerlund 2, một trong những vùng hình thành 
sao sáng nhất và lớn nhất trong dải Ngân Hà, nằm 
cách chúng ta khoảng 20.000 năm ánh sáng trong 
chòm sao Carina.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Maryland, 
College Park của Mỹ, do nhà nghiên cứu sau tiến sĩ 
Maitraiyee Tiwari dẫn đầu, đã sử dụng dữ liệu từ 
Kính thiên văn hồng ngoại của Đài quan sát Tầng 
bình lưu (SOIA) để phân tích cụm sao Westerlund 
2. Bằng cách đo bức xạ phát ra từ toàn bộ quang 
phổ điện từ, bao gồm cả tia X năng lượng cao đến 
sóng vô tuyến năng lượng thấp, Tiwari cùng các 
cộng sự đã tạo ra một bức tranh rõ nét nhất từ trước 
đến nay về "bong bóng hình thành sao".

Các nghiên cứu trước đây chỉ có thể tạo ra 
hình ảnh có độ phân giải thấp dựa trên dữ liệu vô 
tuyến và bước sóng dưới milimet. Chúng không 
cho thấy rõ cấu trúc của bong bóng cũng như cách 
nó mở rộng vào môi trường xung quanh.

Hình ảnh mới tiết rộ rằng chỉ có một cấu 
trúc plasma và khí nóng duy nhất bao quanh cụm 
sao Westerlund 2, chứ không phải hai như suy nghĩ 
trước đây. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy 
bằng chứng về các ngôi sao mới đang hình thành 
trong vùng vỏ của bong bóng này.

Khi bong bóng mở rộng cách đây khoảng 
một triệu năm, nó bị vỡ ra ở một bên và giải phóng 
plasma nóng, dẫn đến làm chậm sự giãn nở của lớp 
vỏ. Tuy nhiên, khoảng 200.000 hoặc 300.000 năm 
trước, một ngôi sao sáng khác trong Westerlund 2 
đã tiến hóa, và năng lượng của nó đã tiếp thêm sinh 
lực cho sự mở rộng của vùng vỏ.

"Chúng tôi thấy rằng sự giãn nở của bong 
bóng xung quanh Westerlund 2 được gia tốc trở lại 
bởi các cơn gió từ một ngôi sao rất lớn khác, điều 
đó bắt đầu quá trình giãn nở và hình thành sao một 
lần nữa", Tiwari cho hay. "Các ngôi sao mới vẫn 
tiếp tục được sinh ra trong lớp vỏ trong một thời 
gian dài, nhưng theo thời gian, chúng sẽ ngày càng 
nhẹ hơn". ■ 

Cú tấn công tàn khốc của 
sao chổi 13.000 năm trước làm 
thay đổi nền văn minh nhân 
loại?

Một tác động của sao chổi tàn khốc 
trong quá khứ xa xôi của Trái đất 
có thể đã thay đổi vĩnh viễn nền 

văn minh nhân loại? Các nhà khoa học cho rằng 
một cụm mảnh vỡ của sao chổi có thể đã đập vào bề 
mặt Trái đất cách đây 13.000 năm, trong tác động 
thảm khốc nhất kể từ sự kiện Chicxulub giết chết 
những con khủng long lớn của Trái đất khoảng 66 
triệu năm trước.

Nhóm nghiên cứu do Martin Sweatman, 
một nhà khoa học tại Đại học Edinburgh ở 
Scotland dẫn đầu, đã điều tra tác động và cách nó 
có thể hình thành nguồn gốc của các xã hội loài 
người trên Trái đất.

Trong khi những người Homo sapiens đầu 
tiên xuất hiện từ 200.000 đến 300.000 năm trước, 
xa hơn nhiều so với tác động này trong quá khứ, 
các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vụ tai nạn sao 
chổi này thực sự trùng hợp với những thay đổi đáng 
kể trong cách xã hội loài người tự tổ chức.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu giả thuyết 
rằng một sao chổi đã va vào Trái đất cách đây 
13.000 năm, phân tích dữ liệu địa chất từ những 
khu vực mà họ cho rằng nó có thể đã va phải, đó là 
Bắc Mỹ và Greenland. 

Họ đã tìm thấy hàm lượng cao bạch kim, 
bằng chứng về nhiệt độ cực cao có thể làm tan chảy 
vật liệu tại khu vực này và kim cương nano, mà các 
nhà khoa học biết có thể được tạo ra từ các vụ nổ và 
có thể tồn tại bên trong sao chổi.

Công trình này đã gợi ý rằng một tác động 
đáng kể có thể xảy ra trước khi bắt đầu thời kỳ đồ 
đá mới, giai đoạn đầu của thời kỳ đồ đá, trong đó 
một số phát triển lớn trong nền văn minh nhân loại 
đã diễn ra, bao gồm cả những bước tiến đáng chú ý 
trong nông nghiệp, kiến trúc và công cụ đá.

Vào thời điểm này trong lịch sử, con người 
ở "Trăng lưỡi liềm màu mỡ", bao gồm các quốc gia 
mà chúng ta biết ngày nay là Ai Cập, Iraq và 
Lebanon, đã chuyển từ lối sống du mục, săn bắn 
hái lượm sang các khu định cư lâu dài hơn.

"Thảm họa vũ trụ lớn này dường như đã 
được gợi nhớ trên những cột đá khổng lồ của 
Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là “ngôi đền 
đầu tiên trên thế giới”, có liên hệ với nguồn gốc 
của nền văn minh ở vùng “Lưỡi liềm màu mỡ” ở 
Tây Nam Á. Nền văn minh, do đó, bắt đầu bằng 
một tiếng nổ?", Sweatman nói trong một tuyên bố .

Mặc dù công việc nghiên cứu mới rất thú vị 
và mang tính gợi mở, nhưng nhóm nghiên cứu thừa 
nhận rằng, cần có thêm bằng chứng và nghiên cứu 
thêm để hiểu rõ hơn tác động này có thể ảnh hưởng 
như thế nào đến khí hậu toàn cầu và cuối cùng là 
các nền văn minh của loài người. ■

* Im lặng là vàng
Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông 

muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự 
nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng 
được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison 
lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một 
người trong số họ đành phải bắt đầu trước:

- Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao 
với cái giá 40.000 USD?

Vui Cöôøi

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Bị đàn khỉ hung hãn tấn 
công, đôi vợ chồng thoát nạn 
nhờ sự giúp đỡ của 1 chú chó 
hoang

Xả thân mình cứu đôi vợ chồng khỏi 
sự tấn công của đàn khỉ, chú chó 
hoang nhận được món quà vô 

cùng đặc biệt.
Matty Miles và Aprille Hughes là một cặp 

đôi yêu thích du lịch người Úc, trong một lần đi du 
lịch tại Phuket, Thái Lan, họ gặp một sự cố bất ngờ 
và vô cùng đáng nhớ.

Theo đó, trong một ngày hai người đang đi 
thăm quan tượng Phật Lớn Big Buddha ở Phuket, 
họ bất ngờ bị một bầy khỉ hoang lao ra tấn công. 
Bầy khỉ có khoảng 7 con, con nào cũng tỏ ra rất 
hung hãn và trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất 
cứ khi nào có thể.

Lúc đó sương mù dày đặc khiến cho tầm 
nhìn hạn chế, xung quanh lại hoàn toàn không có 
bóng người qua lại khiến cho cặp đôi vô cùng 
hoảng sợ, tìm cách chạy thoát thân. Không ngờ 
hành động này của họ lại khiến lũ khỉ ngày càng trở 
nên hung dữ, chúng bắt đầu kêu gào và tiến hành 
tấn công “con mồi” của mình.

Ngay trong lúc bầy khỉ bắt đầu lao về phía 
cặp đôi, một “anh hùng lông lá” đã xuất hiện, dũng 
cảm xông ra bảo vệ hai người. Đó là một chú chó 
lông đen, tiếng sủa của chú khiến bầy khỉ giật mình 
lùi lại nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định ý định ban đầu. 
Bầy khỉ tiếp tục tấn công nhưng gặp phải sự phản 
công quyết liệt của chú chó, chú sử dụng bộ răng 
sắc nhọn và móng vuốt đánh trả lại những con khỉ 
hung hăng đang tiến đến.

Sự tham gia của chú chó trong cuộc đụng 
độ này khiến cho bầy khỉ bị phân tán và suy yếu rất 
nhiều. Cuối cùng lũ khỉ nhận ra mục tiêu của mình 
đã không còn dễ dàng tấn công như trước liền rút 
lui vào rừng.

Dù đã thoát khỏi bầy khỉ nhưng cả Matty và 
Aprille lẫn chú chó đều bị thương, đặc biệt chú chó 
có một vết thương dài khoảng 5cm và cần được 
kiểm tra và chữa trị.

Cặp đôi lập tức mang chú chó đi khám tại 
một bệnh viện thú y của địa phương và cũng từ đó 
tìm hiểu được hoàn cảnh đáng thương của chú chó. 
Được biết, đây là một chú chó này là một chú 
hoang, thường lang thang một mình, gần đây được 
một tổ chức bảo vệ động vật tại địa phương cho ăn, 
nhưng chú vẫn không có một mái nhà đúng nghĩa.

Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương 
của “ân nhân”, cặp đôi quyết định mang chú chó về 
Úc để cho nó một mái nhà thực sự. Hai người 
nhanh chóng liên hệ tới tổ chức bảo vệ động vật có 
liên quan để làm thủ tục nhận nuôi cũng như tiến 
hành kiểm tra sức khỏe đầy đủ cho chú chó, tất cả 
chỉ để nó sẵn sàng cho chuyến bay về ngôi nhà 
tương lai.

Cô Aprille chia sẻ, chú chó không chỉ cứu 
mạng cô mà còn cho cô thêm niềm vui, niềm hi 
vọng vào cuộc sống sau những tin tức xấu cô nhận 
được gần đây. Cô tin rằng chú chó đến với gia đình 
cô là sự sắp đặt của định mệnh và sẵn sàng đón 
nhận nó vào cuộc sống của mình.

Thông thường, loài chó sẽ có xu hướng bảo 
vệ chủ nhân của mình - những người đã thân thiết 
với chúng. Thế nhưng chú chó này lại không tiếc 
tính mạng mình chỉ để bảo vệ những người xa lạ, 
câu chuyện khó tin như trên có lẽ chỉ có thể giải 
thích bằng hai chữ “duyên phận”. ■ 

Sinh vật lạ nghi là hổ 
Tasmania xuất hiện trên đường 
phố Australia

Video lan truyền cho thấy một con 
vật giống hổ Tasmania trên đường 
phố Melbourne khiến người dân 

hoang mang lo sợ.
Người dùng TikTok có tài khoản là 

'andy_b11' đã chia sẻ video về một sinh vật gầy gò, 
màu xám, có đuôi dài và bộ lông lốm đốm đang 
chạy đua trên một con đường ở ngoại ô phía tây bắc 
Strathmore, Melbourne, Australia.

Người lái xe đặt câu hỏi liệu đó có phải là 
loài Hổ Tasmania được cho là đã tuyệt chủng từ lâu 
hay không. Người đàn ông đuổi theo con vật để 
quay video trước khi nó trốn vào bụi cây ven 
đường. Con vật trong video có các sọc trên lưng, 
chúng không khác gì so với loài trên Hổ Tasmania.

Cư dân mạng nhanh chóng đưa ra những 
bình luận về sinh vật lạ. “Nó hơi nhỏ, không giống 
hổ Tasmania mà trông giống như một con cáo”, 
“Tôi chắc chắn những con hổ lớn hơn thế”, “Đó 
giống một con chó đói ăn”... cư dân mạng bình 
luận.

Trên thực tế, hổ Tasmania là một loài thú có 
túi chứ không phải là cá thể thuộc loài mèo lớn. 
Chúng có bề ngoài giống chó sói với những sọc vằn 
trên lưng.

Con vật nhìn thấy trên video có chiều dài 

khoảng một mét và cao khoảng 50cm, giống với 
một con chó hoặc cáo. Trong khi đó, kích thước 
trung bình của hổ Tasmania là chiều dài 100-
130cm, chiều cao từ 50-65cm và nặng từ 15 đến 
30kg. Con hổ Tasmania cuối cùng chết trong một 
vườn thú ở Tasmania vào năm 1936.

Hổ Tasmania là loài thú ăn thịt lớn lai giữa 
chó sói, cáo và mèo lớn. Chúng từng sống trên 
khắp lục địa Australia khoảng 2.000 năm trước 
nhưng đã tuyệt chủng. Theo các chuyên gia 
Australia, có lẽ do sự cạnh tranh tự nhiên với chó 
dingo, áp lực săn bắn của con người đã đẩy loài 
sinh vật này đến sự tuyệt chủng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng như thợ 
săn vẫn tin rằng chúng chưa hề tuyệt chủng, hổ 
Tasmania vẫn có thể đang ẩn khuất đâu đó ngoài 
kia. Thi thoảng vẫn xuất hiện một số vụ việc liên 
quan đến sự xuất hiện của hổ Tasmania.

Năm 2018, một cặp vợ chồng nhìn thấy 
một con vật mà họ khẳng định rằng đó là một con 
hổ Tasmania xuất hiện gần Corinna, Tasmania. 
Nhân chứng cho biết con vật có cái đuôi cứng và 
chắc, có sọc dọc sống lưng.

Kể từ khi loài hổ này tuyệt chủng vào năm 
1936, Công viên và Dịch vụ Động vật hoang dã của 
Tasmania đã điều tra hơn 400 trường hợp báo cáo 
về việc nhìn thấy hổ nhưng không có ai cung cấp 
bằng chứng chính xác nhất. ■

Cóc biển

Có đủ loại sinh vật đại dương thú vị 
đang bơi dưới đáy đại dương và 
sinh vật màu đỏ này là một trong số 

đó. Nó là một loài cóc biển và có thể được tìm thấy 
ở độ sâu xấp xỉ 2.463 m dưới đáy Đại Tây Dương, 

Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Bên ngoài được bao phủ bởi gai nhọn nhỏ, 

cóc biển có hai đặc điểm thú vị làm nên sự độc đáo 
của chúng.

Cóc biển sẽ vẫy chiếc vây lưng có phát 
quang sinh học của chúng để dụ những con cá khác 
vào miệng. Con mồi của chúng bị ánh sáng mê 
hoặc đến mức không nhận ra đang đi vào cửa tử.

Một đặc điểm khác là chúng có thể tựa một 
vây ngực vào đá và tựa một vây khác vào cát, trông 
gần như nó đang đứng. ■  

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!
Chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech, tiệm đẹp, location khỏi chê.

Xin vui lòng liên hệ Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $300,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $165,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $420,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

551-1991/1559
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát 
®ñöôïc aán ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western 

Union cung caáp cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi 
ngoaïi teä maø Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western 
Union giöõ laïi soá khaùc bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi 

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

$3,000).  Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi 
chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän 
taïi.  © 2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Resenberg, caàn thôï 

nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 

löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 

meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855

______________________________
580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846

832-643-5055
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 

tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 

khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 

vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 

713-416-2666
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 

W: 281-759-2400
__________________________________________

515-1986/1554

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi söùc khoûe toát, coù traùch 

nhieäm, yeâu thöông vaø chaêm soùc 

ngöôøi giaø. Giuùp chaêm soùc cuï OÂng ôû 

nhaø döôõng laõo. 

Giôø laøm vieäc: Friday - Sunday 9-6

Xin lieân heä: 

832-524-5656
__________________________________________

526-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ naáu aên cho gia ñình 

trong khu I-10 vaø Blalock, gaàn chôï 

Ranch 99 market. Bieát laùi xe.

Xin vui loøng goïi Thuûy: 

713-870-9789

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy:

 281-701-3632
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát 

laøm boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân 

nöôùc hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full 

time/Part time. Tieäm ôû Hwy 6 & 

Fortbend Toll, giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu.

Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 

Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 

vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

171-1986/1554 (1y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm taïi Downtown Humble, TX caàn 

thôï boät & tay chaân nöôùc (Full time/ Part 

time).  Bao löông töø $75 - $150/ngaøy 

tuøy theo tay ngheà vaø khaû naêng.

Xin lieân laïc Jenny: 832-436-7745
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990

578-1994/1562

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

557-1991/1559

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 

- $2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

 832-616-8869
__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù 

phoøng rieâng. Nhaø ôû khu Southwest 

gaàn chôï Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 

281-935-0561
__________________________________________

530-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn phuï nöõ chaêm cho cuï baø 85 tuoåi 

bònh naèm giöôøng. Coù theå ôû laïi nhaø hay 

ñi veà. Löông taâm ngheà nghieäp. Löông 

theo khaû naêng/kinh nghieäm. Khu 

Sugarland.

Vui loøng lieân laïc Ñieäp

832-287-5891
__________________________________________

549-1991/1559

CẦN NGƯỜI

Cần người trong hai bé trai 5 tuổi và 2 

tuổi, biết nấu ăn và làm việc nhà. Có 

phòng riêng, lương bao $2,000 - 

$2,500/tháng theo kinh nghiệm.

Vui lòng gọi

210-833-6366 

281-758-9812

561-1992/1560

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680
__________________________________________

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén

346-208-4143
__________________________________________

527-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ BEÁP

Caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, 

tuaàn laøm 5 ngaøy cho tieäm BIDA.

Vui loøng lieân laïc hoaëc text

281-871-9741
__________________________________________

511-1985/1553

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ 50 - 60 tuoåi cho hai beù 

sinh ñoâi 5 tuoåi.  Laøm 5 ngaøy/tuaàn: 3pm 

- 7pm.  Phuï vieäc nhaø.

Xin lieân laïc: 

713-505-8159
__________________________________________

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc

832-955-4923

 832-955-5254
__________________________________________

504-1984/1552

CAÀN NGÖÔØI

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm moät coâ 

Nanny laøm vieäc laâu daøi, taän taâm, yeâu 

treû. Ñeå bieát theâm chi tieát, 

Xin lieân laïc: Minh Vaân: 

713-367-4853
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát 
®ñöôïc aán ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western 

Union cung caáp cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi 
ngoaïi teä maø Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western 
Union giöõ laïi soá khaùc bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi 

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

$3,000).  Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi 
chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän 
taïi.  © 2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Resenberg, caàn thôï 

nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 

löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 

meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855

______________________________
580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846

832-643-5055
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 

tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 

khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 

vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 

713-416-2666
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 

W: 281-759-2400
__________________________________________

515-1986/1554

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 ngöôøi söùc khoûe toát, coù traùch 

nhieäm, yeâu thöông vaø chaêm soùc 

ngöôøi giaø. Giuùp chaêm soùc cuï OÂng ôû 

nhaø döôõng laõo. 

Giôø laøm vieäc: Friday - Sunday 9-6

Xin lieân heä: 

832-524-5656
__________________________________________

526-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ naáu aên cho gia ñình 

trong khu I-10 vaø Blalock, gaàn chôï 

Ranch 99 market. Bieát laùi xe.

Xin vui loøng goïi Thuûy: 

713-870-9789

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy:

 281-701-3632
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát 

laøm boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân 

nöôùc hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full 

time/Part time. Tieäm ôû Hwy 6 & 

Fortbend Toll, giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu.

Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 

Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 

vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

171-1986/1554 (1y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm taïi Downtown Humble, TX caàn 

thôï boät & tay chaân nöôùc (Full time/ Part 

time).  Bao löông töø $75 - $150/ngaøy 

tuøy theo tay ngheà vaø khaû naêng.

Xin lieân laïc Jenny: 832-436-7745
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990

578-1994/1562

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

557-1991/1559

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 

- $2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

 832-616-8869
__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù 

phoøng rieâng. Nhaø ôû khu Southwest 

gaàn chôï Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 

281-935-0561
__________________________________________

530-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn phuï nöõ chaêm cho cuï baø 85 tuoåi 

bònh naèm giöôøng. Coù theå ôû laïi nhaø hay 

ñi veà. Löông taâm ngheà nghieäp. Löông 

theo khaû naêng/kinh nghieäm. Khu 

Sugarland.

Vui loøng lieân laïc Ñieäp

832-287-5891
__________________________________________

549-1991/1559

CẦN NGƯỜI

Cần người trong hai bé trai 5 tuổi và 2 

tuổi, biết nấu ăn và làm việc nhà. Có 

phòng riêng, lương bao $2,000 - 

$2,500/tháng theo kinh nghiệm.

Vui lòng gọi

210-833-6366 

281-758-9812

561-1992/1560

NEW

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680
__________________________________________

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén

346-208-4143
__________________________________________

527-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ BEÁP

Caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, 

tuaàn laøm 5 ngaøy cho tieäm BIDA.

Vui loøng lieân laïc hoaëc text

281-871-9741
__________________________________________

511-1985/1553

CAÀN NGÖÔØI

Caàn 1 Phuï Nöõ 50 - 60 tuoåi cho hai beù 

sinh ñoâi 5 tuoåi.  Laøm 5 ngaøy/tuaàn: 3pm 

- 7pm.  Phuï vieäc nhaø.

Xin lieân laïc: 

713-505-8159
__________________________________________

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc

832-955-4923

 832-955-5254
__________________________________________

504-1984/1552

CAÀN NGÖÔØI

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm moät coâ 

Nanny laøm vieäc laâu daøi, taän taâm, yeâu 

treû. Ñeå bieát theâm chi tieát, 

Xin lieân laïc: Minh Vaân: 

713-367-4853
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Những trẻ dễ gặp di chứng 
thần kinh hậu Covid-19

Nghiên cứu mới từ Mỹ phát hiện 
một số trẻ mắc Covid-19 thể nặng 
gặp phải nhiều biến chứng thần 

kinh kéo dài sau khi khỏi bệnh.
Các triệu chứng thần kinh mà trẻ có thể gặp 

phải ở phạm vi rộng như đau đầu, khó ngủ, buồn 
ngủ vào ban ngày, sương mù não (thiếu tập trung, 
ghi nhớ kém), lo lắng, trầm cảm. Tình trạng này 
đều có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng. 
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of 
Child Neurology ngày 24/1.

10-20% trẻ mắc Covid-19 gặp phải di 
chứng

Theo TS Sanjeev Kothare, Giám đốc khoa 
Thần kinh trẻ em tại Trung tâm Y tế Nhi đồng 
Cohen, thuộc Northwell Health, Lake Success, 
New York, Mỹ: “Tình trạng này xảy ra ở 10-20% 
trẻ mắc Covid-19. Các biến chứng thần kinh nói 
trên là một phần của tình trạng hiếm gặp - hội 
chứng viêm đa hệ ở trẻ (MIS-C).

Vị chuyên gia này nói thêm MIS-C là bệnh 
lý khá mơ hồ và không có phương pháp điều trị cụ 
thể. Các biện pháp hiện tại chỉ điều trị triệu chứng 
cụ thể. 

Cách tốt nhất để bảo vệ con khỏi nguy cơ 
gặp di chứng hậu Covid-19 cũng như hội chứng 
MIS-C là tiêm phòng vaccine.

Khi ông Kothare và các cộng sự xem xét 47 
trẻ nhập viện vì Covid-19, 77% có triệu chứng thần 
kinh, 60% có dấu hiệu tâm thần và 77% gặp vấn đề 
về giấc ngủ. 

Trước khi nhập viện, 15% trẻ có triệu 
chứng thần kinh, 7% gặp vấn đề về giấc ngủ và 
không trẻ nào có dấu hiệu tâm thần.

20-26 tuần sau khi xuất viện, triệu chứng 
thần kinh vẫn xuất hiện dai dẳng trên 50% trẻ mắc 
Covid-19. 

Ngoài ra, 57% trẻ em gặp vấn đề về tâm 
thần vẫn tiếp tục chống chọi với nó ngay cả khi đã 
rời viện. 42% trẻ có vấn đề về giấc ngủ cũng gặp 
tình trạng tương tự.

Ảnh minh họa
Điểm chung của tất cả tình trạng trên là di 

chứng hậu Covid-19 xảy ra ở những trẻ em nguy 
kịch, phải nằm phòng hồi sức cấp cứu.

Trước đó, một nghiên cứu được công bố 
ngày 5/3/2021 trên tạp chí JAMA Neurology cho 
thấy các triệu chứng thần kinh xảy ra phổ biến ở trẻ 
em phải nhập viện vì Covid-19 hoặc MIS-C. Mặc 
dù các triệu chứng được giải quyết cho hầu hết 
bệnh nhân, một số phát triển thành các triệu chứng 
có thể đe dọa tính mạng.

Theo TS Jodi Mindell, PGĐ Trung tâm 
Giấc ngủ của Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia: 
“Đúng như dự đoán, các vấn đề về giấc ngủ rất phổ 
biến trong thời gian trẻ phải nhập viện vì Covid-19. 
Nhưng điều đáng chú ý nhất là 1/3 số trẻ vẫn gặp 
vấn đề này trong nhiều tháng sau khi khỏi bệnh”.

Do đó, vị chuyên gia khuyến cáo phụ 
huynh có con gặp vấn đề về giấc ngủ sau khi trẻ 
mắc Covid-19 nên tham khảo tư vấn từ bác sĩ. 

Chúng ta cũng cần duy trì thói quen, giờ 
ngủ cho trẻ khoa học, đều đặn vào các ngày trong 
tuần và cuối tuần, hạn chế ngủ trưa dài, không nên 
cho trẻ sử dụng thiết bị di động, mạng xã hội trước 
khi ngủ.

Nguyên nhân gây hội chứng viêm đa hệ ở 
trẻ mắc Covid-19 vẫn là bí ẩn, đặc biệt, nó có thể 
trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. 
Hơn 5.200/6,2 triệu trẻ em ở Mỹ được chẩn đoán bị 
MIS-C sau khi mắc Covid-19. 

Khoảng 80% bệnh nhi phải điều trị trong 
phòng hồi sức tích cực. Trong khi đó, 20% phải thở 
máy và 46 trẻ tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), điều may 
mắn là hầu hết trẻ mắc hội chứng này đều hồi phục 
tốt.

Thận trọng với di chứng gây viêm nhiều 
cơ quan

Ngoài vấn đề về thần kinh, MIS-C cũng có 
thể gây viêm ở các bộ phận khác nhau như tim, 
phổi, thận, não, da, mắt hoặc cơ quan tiêu hóa. 
Thống kê từ CDC cho thấy 80% bệnh nhi phát triển 
các biến chứng liên quan tim.

Tiến sĩ Guliz Erdem, Bệnh viện Nhi đồng 
Quốc gia ở Ohio, nhấn mạnh chỉ cần trẻ trở nặng và 
phải chăm sóc hồi sức cấp cứu, vấn đề liên quan 
cũng nhiều hơn. Ngay cả việc nằm trong phòng 
ICU cũng là yếu tố gây căng thẳng.

“Việc hồi phục từ ICU là giai đoạn khó 
khăn. Toàn bộ quá trình trao đổi chất, dinh dưỡng 
đều bị đảo lộn. Với những trẻ vốn đã lo lắng, thoát 
khỏi phòng hồi sức tích cực, chúng sẽ càng thêm 
trầm cảm, bất an”, vị chuyên gia giải thích.

Với những trẻ gặp di chứng hậu Covid-19, 
ICU, bà Erdem khuyến cáo phụ huynh nên duy trì 
các thói quen trước đó cho trẻ và cho con thời gian 
để quay trở lại quỹ đạo bình thường. Việc này cần 
sự kiên nhẫn và đồng hành từ cha mẹ.

Theo nhóm chuyên gia tại Đại học 
Chicago, sau 5-10 ngày có kết quả dương tính 
với nCoV, nhiều F0 vẫn có khả năng lây nhiễm 
virus cho người khác

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh Mỹ đã rút ngắn thời gian cách ly 
của những người dương tính với nCoV xuống còn 
5 ngày và họ cũng không cần có kết quả test âm tính 

trước khi quay trở lại công việc hàng ngày.
Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học 

Chicago, đăng tải trên medRXiv ngày 3/2, cho thấy 
tỷ lệ người có kết quả dương tính và nguy cơ lây 
cho người khác vào ngày thứ 5 sau khi họ phát hiện 
nhiễm nCoV vẫn rất cao.

Nhóm chuyên gia theo dõi 260 nhân viên y 
tế đã được tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19. 
Trong đó, 141 người được tiêm mũi nhắc lại. Tất cả 
đều có kết quả dương tính với nCoV vào cuối tháng 
12/2021 – thời điểm Omicron thống trị tại Mỹ.

Họ được phép quay trở lại làm việc từ 5 đến 
10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính 
đầu tiên, miễn là không có triệu chứng mắc Covid-
19 và có thể test kháng nguyên nhanh âm tính. 
Ngoài ra, họ bắt buộc phải đeo khẩu trang N95, ăn 
uống, nghỉ ngơi trong khu riêng biệt.

Từ kết quả này, các tác giả kết luận nhìn 
chung 41% trong số 260 người vẫn có kết quả 
dương tính với nCoV vào thời điểm 5-10 ngày sau 
khi nhiễm bệnh. Điều này cho thấy họ vẫn có khả 
năng lây nhiễm trong thời điểm này.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ người có kết quả 
dương tính cao nhất vào ngày thứ 6 sau khi cách ly. 
Tuy nhiên, số lượng tình nguyện viên tham gia khá 
ít nên nó có thể không chính xác với tập dữ liệu lớn 
mang quy mô toàn cầu.

Trước đó, theo dữ liệu của Cơ quan An ninh 
Y tế Anh, ước tính gần 35% F0 vẫn còn nguy cơ lây 
nhiễm sau 5 ngày kể từ thời điểm khởi phát triệu 
chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. 

Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 
nhanh âm tính vào ngày thứ 5 và 6 cách ly, nguy cơ 
lây nhiễm là 7%. Sau 10 ngày, con số này giảm 
xuống 5%.

Giáo sư miễn dịch học phân tử Gary 
McLean, Đại học London Metropolitan, trả lời 
phỏng vấn của Insider: “Những người mắc Covid-
19 vẫn có khả năng lây nhiễm vào thời điểm hai 
ngày trước và sau 10 ngày từ khi có triệu chứng”. 
Vị chuyên gia cũng cho rằng có nhiều khả năng F0 
sẽ không bị lây nhiễm sau thời gian khuyến cáo của 
cơ quan y tế Anh, song, điều đó không an toàn 
100%.

Nghiên cứu khác từ Đại học Exeter được 
công bố trên tạp chí International Journal of 
Infectious Diseases phát hiện 13% trong số 176 
người có các hạt virus còn khả năng lây nhiễm ở 
ngày thứ 10. Với một số người, virus còn “sống” 
trong cơ thể đến 68 ngày.

Những nghiên cứu trên một lần nữa nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thời gian 
cách ly của người mắc Covid-19. 

Sau đó, bệnh nhân vẫn cần tự theo dõi sức 
khỏe. Tại Mỹ, CDC khuyến cáo người hết thời gian 
cách ly vẫn nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa 
như đeo khẩu trang, tránh nơi đông người. ■

Người trẻ lo ngại khi phải 
làm việc từ xa

Nhiều nhân viên e ngại khó có cơ hội 
thăng chức và mất sự kết nối với 
đồng nghiệp khi làm việc từ xa.

Costa Kosmidis, ở Mỹ, bắt đầu làm việc từ 
xa khi trở thành thực tập sinh tại một ngân hàng, từ 
mùa hè năm 2021.

Chàng trai 22 tuổi nói rằng công ty luôn có 
những chính sách, hoạt động giúp nhân viên mới 
thu hẹp khoảng cách với sếp và đồng nghiệp. Thậm 
chí các phần mềm ảo được lập ra để nhân viên cấp 
cao dễ dàng giải đáp thắc mắc liên quan đến công 
việc, tư vấn nghề cho thực tập sinh qua điện thoại 
hoặc email.

Làm việc từ xa (remote work) được nhiều 
công ty lựa chọn trong hai năm đại dịch. Những 
nhân viên lâu năm, có vị trí nhất định trong công 
việc cũng ưa thích hình thức này, bởi bản thân hiểu 
rõ về công việc, quen với đồng nghiệp và dễ dàng 
chăm sóc con cái, gia đình khi làm việc tại nhà.

Còn Costa vẫn luôn hy vọng được đi làm tại 
văn phòng. “Bạn có thể tương tác với các đồng 
nghiệp, mọi vướng mắc đều được giải quyết khi 
trao đổi trực tiếp”, anh nói và bày tỏ nỗi lo làm việc 
từ xa có thể khiến người mới bắt đầu sự nghiệp bỏ 
lỡ cơ hội được gắn kết, học hỏi và thăng tiến.

Một số nhân viên cũng bắt đầu đắn đo về 
remote work hoặc hình thức đi làm theo ca, sẽ làm 
thay đổi các dự định về công việc.

Johnny C. Taylor Jr., Giám đốc điều hành 
tại Hiệp hội quản lý nguồn nhân lực, thừa nhận 
nhận được nhiều phản hồi từ các nhân viên, đặc 
biệt là người trẻ về lo ngại khi làm việc từ xa.

Ảnh minh họa
Prithwiraj Choudhury, phó giáo sư tại 

Trường Kinh doanh Harvard, người nghiên cứu về 
sự thay đổi của nơi làm việc, chỉ ra ba phương pháp 
phổ biến tại những công ty đã thành công khi làm 
việc từ xa.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã dành thời 
gian để biên soạn cuốn sổ tay và hướng dẫn nhân 
viên có thể tham khảo từ mọi nơi. Họ ghép nối 
những người làm việc từ xa với cố vấn bộ phận để 
trao đổi công việc mà không làm gián đoạn các mối 
quan hệ nhóm.

Trong nghiên cứu, ông Choudhury và các 
đồng nghiệp cũng chỉ định ngẫu nhiên hai nhóm 
sinh viên thực tập, một nhóm được tham gia vào 
những cuộc họp video một đối một, với giám đốc 
điều hành cấp cao. Trong khi nhóm còn lại chỉ 

được gặp gỡ đồng nghiệp cùng chỗ làm, không 
được họp với người cố vấn.

Kết quả cho thấy nhóm được nói chuyện 
với nhân viên cấp cao có đánh giá hiệu suất tốt và 
khả năng nhận lời mời làm việc cao hơn.

“Các cuộc trò chuyện ngoài lề giúp mọi 
người thân thiết và dễ làm quen hơn. Nhưng làm 
việc từ xa buộc tất cả phải nỗ lực hiểu nhau và đưa 
các nhân viên vào một sân chơi bình đẳng”, ông 
Choudhury nói và nhấn mạnh: “Được dẫn dắt bởi 
người sếp có kinh nghiệm sẽ giúp nhân viên có 
thêm kiến thức, nâng cao nghiệp vụ thay vì buộc 
phải đến văn phòng”.

Một số công ty cũng bắt đầu đào tạo các 
quản lý nhằm giúp đỡ những người làm việc từ xa. 
Công ty Bảo hiểm quốc gia Mỹ đã chuyển gần 
25.000 nhân viên sang làm việc theo ca hoặc toàn 
thời gian tại nhà, ngay khi dịch bùng phát. Các 
quản lý được hướng dẫn cách tạo điều kiện phát 
triển nghề nghiệp cho cấp dưới. 

Trong khi nhân viên được kết nối với người 
cố vấn hoặc các nguồn lực của công ty, nhằm giúp 
họ hoàn thành mục tiêu. Thậm chí, khóa học online 
về kỹ năng lãnh đạo kéo dài bốn tuần cho người lao 
động ở tất cả các cấp, cũng được triển khai trên 
toàn hệ thống.

Katie Burke, Giám đốc nhân sự của công ty 
phần mềm HubSpot, có trụ sở tại Massachusetts, 
Mỹ, cho biết phương pháp này nhằm thiết lập sự 
gắn kết của tổ chức và xây dựng mối quan hệ cá 
nhân. Điều đó có nghĩa, người quản lý phải hiểu rõ 
về cách làm việc nhóm, đồng thời khuyến khích 
cấp dưới trò chuyện về sở thích, thú tiêu khiển 
ngoài văn phòng để giải toả căng thẳng.

HubSpot hy vọng những nỗ lực có chủ đích 
có thể giúp các nhân viên mong làm việc trực tiếp, 
dần quen với hình thức làm việc mới.

Cũng theo nghiên cứu, phụ nữ và người da 
màu là hai nhóm có khả năng thích làm việc từ xa 
nhất bởi nhiều người trong số đó từng bị cô lập ở 
nơi làm việc. Nhưng việc không có sự hỗ trợ kết 
nối có thể làm trầm trọng thêm cảm giác xa lánh, và 
giảm khả năng thu hút các nhân sự có tiềm năng.

Để không ảnh hưởng đến năng suất làm 
việc và cơ hội thăng tiến của nhân viên, HubSpot 
nói sẽ bắt đầu theo dõi các vị trí làm việc với dữ liệu 
đa dạng, nhằm đảm bảo môi trường làm việc không 
ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến.

Trong khi nhiều công ty thực hiện kế hoạch 
tạo cơ hội cho nhân viên “remote work” phát triển 
sự nghiệp, thì Kyle Elliott, một huấn luyện viên ở 
California, cho rằng điều này khá khó khăn khi anh 
phải đối mặt với áp lực thời gian, quản lý và đồng 
nghiệp.

“Việc lên tiếng chủ động tìm kiếm cơ hội 
thăng tiến chỉ có thể diễn ra nếu văn hóa công ty 
chấp nhận việc từ xa”, Elliott bày tỏ. Anh nói giao 
tiếp qua email hay ứng dụng rất tốt, nhưng không 
thể nào sánh bằng các cuộc trò chuyện diễn ra tại 
văn phòng. Thậm chí, cả ứng dụng Zoom cũng 
không thể thay thế được sự tương tác tại nơi làm 
việc. ■

Chú chó 7 tháng tuổi nhảy 
dù lượn cùng chủ ở độ cao hơn 
1.000 mét

Một con chó giống Husky 7 tháng 
tuổi đã trải nghiệm cảm giác bay 
dù lượn ở độ cao hơn 1.000 mét 

cách mặt đất.
Thực tế cho thấy không phải ai cũng có đủ 

dũng cảm để thử các môn thể thao mạo hiểm như 
dù lượn, nhưng một chú chó gây sốt trên mạng xã 
hội khi hoàn thành trải nghiệm cảm giác mạnh 
nhảy dù với chủ nhân của mình.

Các môn thể thao mạo hiểm thường gắn 
liền với con người, nhiều người đã từng trải qua 
hoặc muốn thử nó ít nhất một lần trong đời. Và một 
con chó husky cũng muốn như vậy.

Chú chó thuộc giống Husky có tên là Pearl 
đã thực hiện trò chơi mạo hiểm dù lượn ở Pokhara, 
Nepal.

Ảnh minh họa
Chú chó Pearl rất thích đi dù lượn cùng chủ 

nhân để có thể ngắm nhìn phong cảnh ở Pokhara.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho 

thấy Pearl và ông chủ là Santosh Gurung nhảy khỏi 
một ngọn núi trước khi bay lượn trên không. Nó tỏ 
ra không hề sợ hãi mà trông khá thoải mái tận 
hưởng trải nghiệm và ngắm nhìn cảnh quan xung 
quanh.

Chú chó con 7 tháng tuổi đã được huấn 
luyện nhảy dù trong khoảng ba tháng. Đây là 
trường hợp chó dù lượn đầu tiên ở Nepal.

Trước đó, Santosh đã mua Pearl với giá 
1.445 USD, khi nó mới 1 tháng tuổi để làm thú 
cưng trong nhà.

Hiện anh sở hữu 12 chú chó khác nhau. 
Santosh Gurung, chủ một nhà hàng cho biết anh 
chi tiêu hàng tháng cho tất cả chó cưng trong một 
tháng vào khoảng 666 USD.

Khoảng ba tháng trước, video quay cảnh 
một chú chó trải nghiệm dù lượn ở Col du Galibier, 
Pháp lan truyền khắp mạng xã hội. Đó là con chó 
đầu tiên trên thế giới nhảy dù lượn. ■ 
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Những trẻ dễ gặp di chứng 
thần kinh hậu Covid-19

Nghiên cứu mới từ Mỹ phát hiện 
một số trẻ mắc Covid-19 thể nặng 
gặp phải nhiều biến chứng thần 

kinh kéo dài sau khi khỏi bệnh.
Các triệu chứng thần kinh mà trẻ có thể gặp 

phải ở phạm vi rộng như đau đầu, khó ngủ, buồn 
ngủ vào ban ngày, sương mù não (thiếu tập trung, 
ghi nhớ kém), lo lắng, trầm cảm. Tình trạng này 
đều có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng. 
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of 
Child Neurology ngày 24/1.

10-20% trẻ mắc Covid-19 gặp phải di 
chứng

Theo TS Sanjeev Kothare, Giám đốc khoa 
Thần kinh trẻ em tại Trung tâm Y tế Nhi đồng 
Cohen, thuộc Northwell Health, Lake Success, 
New York, Mỹ: “Tình trạng này xảy ra ở 10-20% 
trẻ mắc Covid-19. Các biến chứng thần kinh nói 
trên là một phần của tình trạng hiếm gặp - hội 
chứng viêm đa hệ ở trẻ (MIS-C).

Vị chuyên gia này nói thêm MIS-C là bệnh 
lý khá mơ hồ và không có phương pháp điều trị cụ 
thể. Các biện pháp hiện tại chỉ điều trị triệu chứng 
cụ thể. 

Cách tốt nhất để bảo vệ con khỏi nguy cơ 
gặp di chứng hậu Covid-19 cũng như hội chứng 
MIS-C là tiêm phòng vaccine.

Khi ông Kothare và các cộng sự xem xét 47 
trẻ nhập viện vì Covid-19, 77% có triệu chứng thần 
kinh, 60% có dấu hiệu tâm thần và 77% gặp vấn đề 
về giấc ngủ. 

Trước khi nhập viện, 15% trẻ có triệu 
chứng thần kinh, 7% gặp vấn đề về giấc ngủ và 
không trẻ nào có dấu hiệu tâm thần.

20-26 tuần sau khi xuất viện, triệu chứng 
thần kinh vẫn xuất hiện dai dẳng trên 50% trẻ mắc 
Covid-19. 

Ngoài ra, 57% trẻ em gặp vấn đề về tâm 
thần vẫn tiếp tục chống chọi với nó ngay cả khi đã 
rời viện. 42% trẻ có vấn đề về giấc ngủ cũng gặp 
tình trạng tương tự.

Ảnh minh họa
Điểm chung của tất cả tình trạng trên là di 

chứng hậu Covid-19 xảy ra ở những trẻ em nguy 
kịch, phải nằm phòng hồi sức cấp cứu.

Trước đó, một nghiên cứu được công bố 
ngày 5/3/2021 trên tạp chí JAMA Neurology cho 
thấy các triệu chứng thần kinh xảy ra phổ biến ở trẻ 
em phải nhập viện vì Covid-19 hoặc MIS-C. Mặc 
dù các triệu chứng được giải quyết cho hầu hết 
bệnh nhân, một số phát triển thành các triệu chứng 
có thể đe dọa tính mạng.

Theo TS Jodi Mindell, PGĐ Trung tâm 
Giấc ngủ của Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia: 
“Đúng như dự đoán, các vấn đề về giấc ngủ rất phổ 
biến trong thời gian trẻ phải nhập viện vì Covid-19. 
Nhưng điều đáng chú ý nhất là 1/3 số trẻ vẫn gặp 
vấn đề này trong nhiều tháng sau khi khỏi bệnh”.

Do đó, vị chuyên gia khuyến cáo phụ 
huynh có con gặp vấn đề về giấc ngủ sau khi trẻ 
mắc Covid-19 nên tham khảo tư vấn từ bác sĩ. 

Chúng ta cũng cần duy trì thói quen, giờ 
ngủ cho trẻ khoa học, đều đặn vào các ngày trong 
tuần và cuối tuần, hạn chế ngủ trưa dài, không nên 
cho trẻ sử dụng thiết bị di động, mạng xã hội trước 
khi ngủ.

Nguyên nhân gây hội chứng viêm đa hệ ở 
trẻ mắc Covid-19 vẫn là bí ẩn, đặc biệt, nó có thể 
trở nên nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. 
Hơn 5.200/6,2 triệu trẻ em ở Mỹ được chẩn đoán bị 
MIS-C sau khi mắc Covid-19. 

Khoảng 80% bệnh nhi phải điều trị trong 
phòng hồi sức tích cực. Trong khi đó, 20% phải thở 
máy và 46 trẻ tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát 
và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), điều may 
mắn là hầu hết trẻ mắc hội chứng này đều hồi phục 
tốt.

Thận trọng với di chứng gây viêm nhiều 
cơ quan

Ngoài vấn đề về thần kinh, MIS-C cũng có 
thể gây viêm ở các bộ phận khác nhau như tim, 
phổi, thận, não, da, mắt hoặc cơ quan tiêu hóa. 
Thống kê từ CDC cho thấy 80% bệnh nhi phát triển 
các biến chứng liên quan tim.

Tiến sĩ Guliz Erdem, Bệnh viện Nhi đồng 
Quốc gia ở Ohio, nhấn mạnh chỉ cần trẻ trở nặng và 
phải chăm sóc hồi sức cấp cứu, vấn đề liên quan 
cũng nhiều hơn. Ngay cả việc nằm trong phòng 
ICU cũng là yếu tố gây căng thẳng.

“Việc hồi phục từ ICU là giai đoạn khó 
khăn. Toàn bộ quá trình trao đổi chất, dinh dưỡng 
đều bị đảo lộn. Với những trẻ vốn đã lo lắng, thoát 
khỏi phòng hồi sức tích cực, chúng sẽ càng thêm 
trầm cảm, bất an”, vị chuyên gia giải thích.

Với những trẻ gặp di chứng hậu Covid-19, 
ICU, bà Erdem khuyến cáo phụ huynh nên duy trì 
các thói quen trước đó cho trẻ và cho con thời gian 
để quay trở lại quỹ đạo bình thường. Việc này cần 
sự kiên nhẫn và đồng hành từ cha mẹ.

Theo nhóm chuyên gia tại Đại học 
Chicago, sau 5-10 ngày có kết quả dương tính 
với nCoV, nhiều F0 vẫn có khả năng lây nhiễm 
virus cho người khác

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh Mỹ đã rút ngắn thời gian cách ly 
của những người dương tính với nCoV xuống còn 
5 ngày và họ cũng không cần có kết quả test âm tính 

trước khi quay trở lại công việc hàng ngày.
Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Đại học 

Chicago, đăng tải trên medRXiv ngày 3/2, cho thấy 
tỷ lệ người có kết quả dương tính và nguy cơ lây 
cho người khác vào ngày thứ 5 sau khi họ phát hiện 
nhiễm nCoV vẫn rất cao.

Nhóm chuyên gia theo dõi 260 nhân viên y 
tế đã được tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19. 
Trong đó, 141 người được tiêm mũi nhắc lại. Tất cả 
đều có kết quả dương tính với nCoV vào cuối tháng 
12/2021 – thời điểm Omicron thống trị tại Mỹ.

Họ được phép quay trở lại làm việc từ 5 đến 
10 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính 
đầu tiên, miễn là không có triệu chứng mắc Covid-
19 và có thể test kháng nguyên nhanh âm tính. 
Ngoài ra, họ bắt buộc phải đeo khẩu trang N95, ăn 
uống, nghỉ ngơi trong khu riêng biệt.

Từ kết quả này, các tác giả kết luận nhìn 
chung 41% trong số 260 người vẫn có kết quả 
dương tính với nCoV vào thời điểm 5-10 ngày sau 
khi nhiễm bệnh. Điều này cho thấy họ vẫn có khả 
năng lây nhiễm trong thời điểm này.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ người có kết quả 
dương tính cao nhất vào ngày thứ 6 sau khi cách ly. 
Tuy nhiên, số lượng tình nguyện viên tham gia khá 
ít nên nó có thể không chính xác với tập dữ liệu lớn 
mang quy mô toàn cầu.

Trước đó, theo dữ liệu của Cơ quan An ninh 
Y tế Anh, ước tính gần 35% F0 vẫn còn nguy cơ lây 
nhiễm sau 5 ngày kể từ thời điểm khởi phát triệu 
chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. 

Nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 
nhanh âm tính vào ngày thứ 5 và 6 cách ly, nguy cơ 
lây nhiễm là 7%. Sau 10 ngày, con số này giảm 
xuống 5%.

Giáo sư miễn dịch học phân tử Gary 
McLean, Đại học London Metropolitan, trả lời 
phỏng vấn của Insider: “Những người mắc Covid-
19 vẫn có khả năng lây nhiễm vào thời điểm hai 
ngày trước và sau 10 ngày từ khi có triệu chứng”. 
Vị chuyên gia cũng cho rằng có nhiều khả năng F0 
sẽ không bị lây nhiễm sau thời gian khuyến cáo của 
cơ quan y tế Anh, song, điều đó không an toàn 
100%.

Nghiên cứu khác từ Đại học Exeter được 
công bố trên tạp chí International Journal of 
Infectious Diseases phát hiện 13% trong số 176 
người có các hạt virus còn khả năng lây nhiễm ở 
ngày thứ 10. Với một số người, virus còn “sống” 
trong cơ thể đến 68 ngày.

Những nghiên cứu trên một lần nữa nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ thời gian 
cách ly của người mắc Covid-19. 

Sau đó, bệnh nhân vẫn cần tự theo dõi sức 
khỏe. Tại Mỹ, CDC khuyến cáo người hết thời gian 
cách ly vẫn nên tuân thủ các biện pháp phòng ngừa 
như đeo khẩu trang, tránh nơi đông người. ■

Người trẻ lo ngại khi phải 
làm việc từ xa

Nhiều nhân viên e ngại khó có cơ hội 
thăng chức và mất sự kết nối với 
đồng nghiệp khi làm việc từ xa.

Costa Kosmidis, ở Mỹ, bắt đầu làm việc từ 
xa khi trở thành thực tập sinh tại một ngân hàng, từ 
mùa hè năm 2021.

Chàng trai 22 tuổi nói rằng công ty luôn có 
những chính sách, hoạt động giúp nhân viên mới 
thu hẹp khoảng cách với sếp và đồng nghiệp. Thậm 
chí các phần mềm ảo được lập ra để nhân viên cấp 
cao dễ dàng giải đáp thắc mắc liên quan đến công 
việc, tư vấn nghề cho thực tập sinh qua điện thoại 
hoặc email.

Làm việc từ xa (remote work) được nhiều 
công ty lựa chọn trong hai năm đại dịch. Những 
nhân viên lâu năm, có vị trí nhất định trong công 
việc cũng ưa thích hình thức này, bởi bản thân hiểu 
rõ về công việc, quen với đồng nghiệp và dễ dàng 
chăm sóc con cái, gia đình khi làm việc tại nhà.

Còn Costa vẫn luôn hy vọng được đi làm tại 
văn phòng. “Bạn có thể tương tác với các đồng 
nghiệp, mọi vướng mắc đều được giải quyết khi 
trao đổi trực tiếp”, anh nói và bày tỏ nỗi lo làm việc 
từ xa có thể khiến người mới bắt đầu sự nghiệp bỏ 
lỡ cơ hội được gắn kết, học hỏi và thăng tiến.

Một số nhân viên cũng bắt đầu đắn đo về 
remote work hoặc hình thức đi làm theo ca, sẽ làm 
thay đổi các dự định về công việc.

Johnny C. Taylor Jr., Giám đốc điều hành 
tại Hiệp hội quản lý nguồn nhân lực, thừa nhận 
nhận được nhiều phản hồi từ các nhân viên, đặc 
biệt là người trẻ về lo ngại khi làm việc từ xa.

Ảnh minh họa
Prithwiraj Choudhury, phó giáo sư tại 

Trường Kinh doanh Harvard, người nghiên cứu về 
sự thay đổi của nơi làm việc, chỉ ra ba phương pháp 
phổ biến tại những công ty đã thành công khi làm 
việc từ xa.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã dành thời 
gian để biên soạn cuốn sổ tay và hướng dẫn nhân 
viên có thể tham khảo từ mọi nơi. Họ ghép nối 
những người làm việc từ xa với cố vấn bộ phận để 
trao đổi công việc mà không làm gián đoạn các mối 
quan hệ nhóm.

Trong nghiên cứu, ông Choudhury và các 
đồng nghiệp cũng chỉ định ngẫu nhiên hai nhóm 
sinh viên thực tập, một nhóm được tham gia vào 
những cuộc họp video một đối một, với giám đốc 
điều hành cấp cao. Trong khi nhóm còn lại chỉ 

được gặp gỡ đồng nghiệp cùng chỗ làm, không 
được họp với người cố vấn.

Kết quả cho thấy nhóm được nói chuyện 
với nhân viên cấp cao có đánh giá hiệu suất tốt và 
khả năng nhận lời mời làm việc cao hơn.

“Các cuộc trò chuyện ngoài lề giúp mọi 
người thân thiết và dễ làm quen hơn. Nhưng làm 
việc từ xa buộc tất cả phải nỗ lực hiểu nhau và đưa 
các nhân viên vào một sân chơi bình đẳng”, ông 
Choudhury nói và nhấn mạnh: “Được dẫn dắt bởi 
người sếp có kinh nghiệm sẽ giúp nhân viên có 
thêm kiến thức, nâng cao nghiệp vụ thay vì buộc 
phải đến văn phòng”.

Một số công ty cũng bắt đầu đào tạo các 
quản lý nhằm giúp đỡ những người làm việc từ xa. 
Công ty Bảo hiểm quốc gia Mỹ đã chuyển gần 
25.000 nhân viên sang làm việc theo ca hoặc toàn 
thời gian tại nhà, ngay khi dịch bùng phát. Các 
quản lý được hướng dẫn cách tạo điều kiện phát 
triển nghề nghiệp cho cấp dưới. 

Trong khi nhân viên được kết nối với người 
cố vấn hoặc các nguồn lực của công ty, nhằm giúp 
họ hoàn thành mục tiêu. Thậm chí, khóa học online 
về kỹ năng lãnh đạo kéo dài bốn tuần cho người lao 
động ở tất cả các cấp, cũng được triển khai trên 
toàn hệ thống.

Katie Burke, Giám đốc nhân sự của công ty 
phần mềm HubSpot, có trụ sở tại Massachusetts, 
Mỹ, cho biết phương pháp này nhằm thiết lập sự 
gắn kết của tổ chức và xây dựng mối quan hệ cá 
nhân. Điều đó có nghĩa, người quản lý phải hiểu rõ 
về cách làm việc nhóm, đồng thời khuyến khích 
cấp dưới trò chuyện về sở thích, thú tiêu khiển 
ngoài văn phòng để giải toả căng thẳng.

HubSpot hy vọng những nỗ lực có chủ đích 
có thể giúp các nhân viên mong làm việc trực tiếp, 
dần quen với hình thức làm việc mới.

Cũng theo nghiên cứu, phụ nữ và người da 
màu là hai nhóm có khả năng thích làm việc từ xa 
nhất bởi nhiều người trong số đó từng bị cô lập ở 
nơi làm việc. Nhưng việc không có sự hỗ trợ kết 
nối có thể làm trầm trọng thêm cảm giác xa lánh, và 
giảm khả năng thu hút các nhân sự có tiềm năng.

Để không ảnh hưởng đến năng suất làm 
việc và cơ hội thăng tiến của nhân viên, HubSpot 
nói sẽ bắt đầu theo dõi các vị trí làm việc với dữ liệu 
đa dạng, nhằm đảm bảo môi trường làm việc không 
ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến.

Trong khi nhiều công ty thực hiện kế hoạch 
tạo cơ hội cho nhân viên “remote work” phát triển 
sự nghiệp, thì Kyle Elliott, một huấn luyện viên ở 
California, cho rằng điều này khá khó khăn khi anh 
phải đối mặt với áp lực thời gian, quản lý và đồng 
nghiệp.

“Việc lên tiếng chủ động tìm kiếm cơ hội 
thăng tiến chỉ có thể diễn ra nếu văn hóa công ty 
chấp nhận việc từ xa”, Elliott bày tỏ. Anh nói giao 
tiếp qua email hay ứng dụng rất tốt, nhưng không 
thể nào sánh bằng các cuộc trò chuyện diễn ra tại 
văn phòng. Thậm chí, cả ứng dụng Zoom cũng 
không thể thay thế được sự tương tác tại nơi làm 
việc. ■

Chú chó 7 tháng tuổi nhảy 
dù lượn cùng chủ ở độ cao hơn 
1.000 mét

Một con chó giống Husky 7 tháng 
tuổi đã trải nghiệm cảm giác bay 
dù lượn ở độ cao hơn 1.000 mét 

cách mặt đất.
Thực tế cho thấy không phải ai cũng có đủ 

dũng cảm để thử các môn thể thao mạo hiểm như 
dù lượn, nhưng một chú chó gây sốt trên mạng xã 
hội khi hoàn thành trải nghiệm cảm giác mạnh 
nhảy dù với chủ nhân của mình.

Các môn thể thao mạo hiểm thường gắn 
liền với con người, nhiều người đã từng trải qua 
hoặc muốn thử nó ít nhất một lần trong đời. Và một 
con chó husky cũng muốn như vậy.

Chú chó thuộc giống Husky có tên là Pearl 
đã thực hiện trò chơi mạo hiểm dù lượn ở Pokhara, 
Nepal.

Ảnh minh họa
Chú chó Pearl rất thích đi dù lượn cùng chủ 

nhân để có thể ngắm nhìn phong cảnh ở Pokhara.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho 

thấy Pearl và ông chủ là Santosh Gurung nhảy khỏi 
một ngọn núi trước khi bay lượn trên không. Nó tỏ 
ra không hề sợ hãi mà trông khá thoải mái tận 
hưởng trải nghiệm và ngắm nhìn cảnh quan xung 
quanh.

Chú chó con 7 tháng tuổi đã được huấn 
luyện nhảy dù trong khoảng ba tháng. Đây là 
trường hợp chó dù lượn đầu tiên ở Nepal.

Trước đó, Santosh đã mua Pearl với giá 
1.445 USD, khi nó mới 1 tháng tuổi để làm thú 
cưng trong nhà.

Hiện anh sở hữu 12 chú chó khác nhau. 
Santosh Gurung, chủ một nhà hàng cho biết anh 
chi tiêu hàng tháng cho tất cả chó cưng trong một 
tháng vào khoảng 666 USD.

Khoảng ba tháng trước, video quay cảnh 
một chú chó trải nghiệm dù lượn ở Col du Galibier, 
Pháp lan truyền khắp mạng xã hội. Đó là con chó 
đầu tiên trên thế giới nhảy dù lượn. ■ 
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NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

NEW

512-1985/1553

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân ra ùp maùy 
Computer Laptop, khoâng caàn 
bieát tieáng Anh.

Houston, TX

Neáu khoâng coù ngöôøi baét maùy, xin ñeå laïi tin nhaén: Kirsty

832-659-9602

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

NEW

501-1984/1552

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu vöïc Katy, I-10 (gaàn 

chôï H-Mart) caàn tuyeån ngöôøi laøm 

beáp.  Löông $13.50/hr.

Khu Katy, I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

519-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

572-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng saép khai tröông Sea & Lau Seafood Restaurant trong Khu Chôï Viet Hoa

(8300 W Sam Houston Parkway S. Suite #218. Viet Hoa Mall)

Tuyeån vò trí: * Phuïc vuï: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh. 

                     * Phuï beáp: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø bieát laøm goûi cuoán

Noùi ñöôïc tieáng Trung laø moät lôïi theá, traû löông cao cho caùc vò trí treân.

Viet Hoa Mall

Interested person please call Andy: 832-918-7709

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm 
ôû ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 
281-871-9741

NEW

517-1986/1554

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát naáu aên, giuùp 

troâng coi cuï baø. Coù theå ôû laïi hoaëc laøm part time. 

Thích hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellair/Bwy S. Khu 

Richmond, hoaëc Katy. Coù saún phöông tieän di 

chuyeån.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 832-280-4173

Email: uyeninvestments@gmail.com

NEW

504-1984/1552

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm 1 
coâ nanny laøm vieäc laâu daøi, taän 
taâm, yeâu treû.

Houston, TX

Xin lieân laïc: Minh Vaân

713-367-4853

NEW

510-1985/1553

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

NEW

516-1986/1554

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc full time hoaëc part time, 
bieát laøm chaân tay nöôùc, bieát tieáng anh 
giao tieáp, bao löông theo khaû naêng. 

New! New! New!

Lieân laïc 281-497-2080
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871

NEW

503-1984/1552

Caàn Thôï Eyelashes

Caàn thôï Eyelashes coù kinh nghieäm laøm Part time, coù 
theå laøm Full time.  Tieäm môùi môû “Supra Lash” khu 
Upper Kirby.  Coù kieán thöùc caäp nhaät veà söùc khoûe, veä 
sinh vaø chaêm soùc sau khi noái mi.  Coù license.  Thuaàn 
thuïc veà noái mi cô baûn.  Bieát tieáng Anh caøng toát.

Khu Upper Kirby

Xin lieân laïc: 832-907-6688
Email: supralash1@gmail.com

NEW

521-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät (Full 

time/Part time). Khu Meã 70%, good tip. 

Thôï laøm nhö trong gia ñình.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

NEW

535-1988/1556

Caàn Ngöôøi

Haõng tieän V-TEQ vuøng Northwest ñang tuyeån thôï, 
ñieàu kieän toái thieåu phaûi xong lôùp 12 vaø chòu khoù 
hoïc hoûi. Benefits ñaày ñuû, xin vui loøng goïi trong giôø 
laøm vieäc töø thöù hai ñeán thöù saùu 9 giôø saùng ñeán 5 
giôø chieàu.

Northwest

Ñieän thoaïi lieân laïc: 281-701-1955
Or fax resume to: 713-466-0667

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 
281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 832-276-7088

NEW

520-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï 

chaân tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip 

cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 281-642-5825

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm 
Full Services. Bao löông $800/tuaàn, 
hôn aên chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am 
tôùi 7:30 pm. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát haøng leân keä laøm 
part-time hoaëc full-time.  Laøm full-time caàn 
coù khaû naêng giöõ kho ngaên naép, coù kyû naêng 
kieåm tra vaø baùo caùo soá lieäu trong kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699
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NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

NEW

512-1985/1553

Tuyeån Nhaân Vieân

Caàn nhaân vieân ra ùp maùy 
Computer Laptop, khoâng caàn 
bieát tieáng Anh.

Houston, TX

Neáu khoâng coù ngöôøi baét maùy, xin ñeå laïi tin nhaén: Kirsty

832-659-9602

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

NEW

501-1984/1552

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng khu vöïc Katy, I-10 (gaàn 

chôï H-Mart) caàn tuyeån ngöôøi laøm 

beáp.  Löông $13.50/hr.

Khu Katy, I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

519-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

572-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng saép khai tröông Sea & Lau Seafood Restaurant trong Khu Chôï Viet Hoa

(8300 W Sam Houston Parkway S. Suite #218. Viet Hoa Mall)

Tuyeån vò trí: * Phuïc vuï: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh. 

                     * Phuï beáp: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø bieát laøm goûi cuoán

Noùi ñöôïc tieáng Trung laø moät lôïi theá, traû löông cao cho caùc vò trí treân.

Viet Hoa Mall

Interested person please call Andy: 832-918-7709

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm 
ôû ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 
281-871-9741

NEW

517-1986/1554

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát naáu aên, giuùp 

troâng coi cuï baø. Coù theå ôû laïi hoaëc laøm part time. 

Thích hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellair/Bwy S. Khu 

Richmond, hoaëc Katy. Coù saún phöông tieän di 

chuyeån.

Houston, TX

Xin lieân laïc: 832-280-4173

Email: uyeninvestments@gmail.com

NEW

504-1984/1552

Tìm Ngöôøi Giuùp Vieäc

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn tìm 1 
coâ nanny laøm vieäc laâu daøi, taän 
taâm, yeâu treû.

Houston, TX

Xin lieân laïc: Minh Vaân

713-367-4853

NEW

510-1985/1553

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

NEW

516-1986/1554

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc full time hoaëc part time, 
bieát laøm chaân tay nöôùc, bieát tieáng anh 
giao tieáp, bao löông theo khaû naêng. 

New! New! New!

Lieân laïc 281-497-2080
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871

NEW

503-1984/1552

Caàn Thôï Eyelashes

Caàn thôï Eyelashes coù kinh nghieäm laøm Part time, coù 
theå laøm Full time.  Tieäm môùi môû “Supra Lash” khu 
Upper Kirby.  Coù kieán thöùc caäp nhaät veà söùc khoûe, veä 
sinh vaø chaêm soùc sau khi noái mi.  Coù license.  Thuaàn 
thuïc veà noái mi cô baûn.  Bieát tieáng Anh caøng toát.

Khu Upper Kirby

Xin lieân laïc: 832-907-6688
Email: supralash1@gmail.com

NEW

521-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät (Full 

time/Part time). Khu Meã 70%, good tip. 

Thôï laøm nhö trong gia ñình.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

NEW

535-1988/1556

Caàn Ngöôøi

Haõng tieän V-TEQ vuøng Northwest ñang tuyeån thôï, 
ñieàu kieän toái thieåu phaûi xong lôùp 12 vaø chòu khoù 
hoïc hoûi. Benefits ñaày ñuû, xin vui loøng goïi trong giôø 
laøm vieäc töø thöù hai ñeán thöù saùu 9 giôø saùng ñeán 5 
giôø chieàu.

Northwest

Ñieän thoaïi lieân laïc: 281-701-1955
Or fax resume to: 713-466-0667

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 
281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 832-276-7088

NEW

520-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï 

chaân tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip 

cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 281-642-5825

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm 
Full Services. Bao löông $800/tuaàn, 
hôn aên chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am 
tôùi 7:30 pm. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát haøng leân keä laøm 
part-time hoaëc full-time.  Laøm full-time caàn 
coù khaû naêng giöõ kho ngaên naép, coù kyû naêng 
kieåm tra vaø baùo caùo soá lieäu trong kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Nó cũng từng được sử dụng để làm sách, 
một loại áo giáp và trong một số trường hợp nó còn 
được dùng thay cho tiền tệ.

Vải linen là loại vải ược sản xuất hoàn đ
toàn tự nhiên. Người ta lấy thân cây lanh tách nhỏ 
thành các sợi và dệt thành vải, các công oạn sản đ
xuất òi hỏi sự công phu và tỉ mỉ vì sợi linen không đ
co giãn và rất khó dệt mà không bị đứt nên giá 
thành của linen cũng khá cao.

Đặc điểm của vải linen
Linen là loại vải duy nhất không gây dị 

ứng, vì vậy nó ái lựa chọn được rất nhiều bà mẹ ưu 
đ để may ồ cho các bé.

Với khả n ng thấm hút nhanh, Linen có thể ă
hấp thụ tới 20% trọng lượng ộ ẩm trước khi khiến đ
bạn cảm thấy ẩm ướt và dễ dàng giải phóng ộ ẩm đ
đ điều chỉnh ó vào không khí. Vì vậy, nó có thể giúp 
nhiệt độ cơ thể, thấm hút mồ hôi và tạo cho người 
mặc cảm giác thoáng mát.

Vì có nguồn gốc từ thiên nhiên nên vải 
linen cũng có độ bóng mượt và mềm mại hơn so 
với các chất liệu khác. Điều này bạn có thể dễ dàng 
nh Đìn thấy bằng mắt thường. ặc biệt linen càng 
giặt càng mềm càng dễ chịu.

Các loại vải linen phổ biến
Linen tưng
Linen tưng có chất vải dày dặn, chất mướt 

êm tay. Vải có ộ bền cao, ặc biệt có khả n ng giữ đ đ ă
màu lâu. Tuy vải linen tưng hơi nhăn nhưng rất ít bị 
co rút nên dù có giặt giũ qua nhiều lần vẫn đảm bảo 
không bị nhão.

Linen bột
Linen bột có chất vải mềm, mang ến cảm đ

giác dễ chịu và thoải mái cho làn da khi mặc hoặc 
sử dụng

Linen bột có nhược iểm dễ nhũn nên nếu đ
giặt giũ quá nhiều sẽ khiến vải xuống màu khá 
nhanh. Tuy nhiên, với chất vải ặc trưng có tính đ
thoáng mát linen bột vẫn rất ược ưa chuộng trong đ
các sản phẩm dành cho mùa hè.

Linen lụa
Linen lụa hay còn gọi là linen lanh, vải 

đ được pha trộn giữa 2 chất vải lanh và lụa mang ến 
sự mềm mại nhất ịnh. Vải có khả n ng thấm hút đ ă
khá tốt, thường ược sử dụng ể may kh n choàng đ đ ă
hay áo dài cách tân.

Linen ướt
Linen ướt sở hữu chất liệu mềm mịn, tuy 

nhiên vải co rút và rất nhão sau khi giặt. Độ bền của 
loại vải này có thể nói là khá khiêm tốn, vậy nên 
thường được sử dụng để may các sản phẩm không 
cần nhiều họa tiết như rèm cửa, khăn trải bàn…

Linen xước
Linen xước hay còn gọi là line đũi, bề mặt 

vải dệt có các viết xước tạo nên nét đặc trưng riêng. 
Vải mềm, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. 
Thường được sử dụng may vest mỏng hay áo 
quần…

Để có thể nhận biết một sản phẩm vải linen 
các bạn có thể chạm tay lên phần bề mặt vải may 
nếu thấy bề mặt vải êm và mịn, không có xơ thì đó 
là loại vải linen tốt. ■ 

Nữ doanh nhân làm giày và 
túi từ lá dứa cho hãng Chanel, 
Mango

Carmen Hijosa muốn các sản phẩm 
thời trang thuần chay ược ứng đ
dụng rộng rãi để bảo vệ môi trường.

Theo Insider, Carmen Hijosa (69 tuổi) sở 
hữu thương hiệu dệt may Piñatex chuyên tạo ra loại 
vải giống như da từ sợi lá dứa. Bà ã theo đ đuổi công 
việc này hơn 12 năm nhưng vẫn quyết tâm dành 
qu đời c để làm mới thời trang.ãng òn lại 

Chân dung bà Carmen Hijosa 69 tuổi, đến 
từ Asturias, Tây Ban Nha

Công ty Piñatex từng làm việc với hơn 
3.000 thương hiệu trên toàn thế giới, bao gồm 
Hugo Boss, Chanel, Mango, Ecoalf...

N m 2016, khi Piñatex tung ra sản phẩm ă
nguyên mẫu ầu tiên của mình, thu ược lợi nhuận đ đ
là 363000 USD. Kể từ ó, công ty t ng gấp ôi lợi đ ă đ
nhuận qua từng n m.ă

Ngay cả trong n m ái, bất chấp những ă ngo
khó kh n do ại dịch covid, Piñatex vẫn t ng ă đ ă
trưởng 40% so với n m trước . Hiện tại, công ty ă đó
thực hiện các bước ể mở rộng quy mô sản xuất.đ

Chuyến đi thay đổi mọi thứ
Khi mới 19 tuổi, Carmen Hijosa chuyển 

đ đ đến Ireland học tập. Vào thời iểm ó, bà làm việc 
ở công ty nhỏ, thường xuyên phải tiếp xúc với sản 
phẩm da xa xỉ ể sản xuất cho các công ty như đ
Harrods, Liberty và Takashimaya.

N m 1993, bà ến Philippines và th m một ă đ ă
trong những xưởng làm ồ da tại nơi này. Bà bị sốc đ
trước iều kiện làm việc ở ây rồi quyết ịnh bỏ đ đ đ
việc ngay lập tức.

"Tôi không có kế hoạch khác nhưng sau 
khi nhìn thấy cảnh mọi người làm việc cực khổ, tôi 
tự hứa sẽ không làm việc với ồ da nữa", Hijosa đ
nói.

Giải pháp cho những vấn đề
Carmen Hijosa bắt ầu làm việc với Trung đ

tâm Thiết kế tại Philippines, tiếp xúc nông dân, nói 
chuyện cùng những người thợ dệt làm việc bằng 
tay và tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Đối 
với bà, đó là cách duy nhất để kết nối với những gì 

bản thân muốn tạo ra.
"Chính cách làm việc này, tôi nhận ra các ý 

tưởng của mình có thể thực hiện được. Tôi bị cuốn 
hút bởi lá dứa. Sợi của chúng rất tốt, chắc chắn và 
linh hoạt", Hijosa chia sẻ.

Từ Philippines đến Tây Ban Nha
Sau khi tạo ra lưới sợi ở Philippines, 

Carmen Hijosa thiết kế và xử lý chúng thành dạng 
"giả da".

Bà nhận ược bằng sáng chế vào n m đ ă
2011. "Tôi ã có thể tự tin làm việc trên sản phẩm đ
mà mọi người tin tưởng và cho phép ể tiếp tục đ
phát triển", bà cho hay.

N m 2016, bà tạo ra sản phẩm da thuần ă
chay ủng hộ môi trường. Hàng nghìn thương hiệu 
từ khắp nơi trên thế giới nhận thấy lợi ích từ thông 
đ điệp trên ã liên hệ hợp tác với công ty Piñatex.

Câu chuyện của nữ doanh nhân 69 tuổi 
không chỉ có ích cho môi trường mà còn tạo điều 
kiện công việc cho người dân Philippines. 

Thông qua câu chuyện thành công của 
chính mình, Piñatex đang giúp mọi người nâng cao 
nhận thức về cách tiếp cận với thời trang theo 
hướng bền vững.

Đối với Carmen Hijosa, đó là đặc ân khi bà 
có thể tôn trọng môi trường và đấu tranh chống ô 
nhiễm bằng cách cung cấp sản phẩm làm từ chất 
thải. Bên cạnh đó, thành tựu lớn nhất bà làm được 
là giúp đỡ hàng nghìn gia ình ở Philippines bằng đ
cách giao phụ nữ những công việc cần thiết để 
kiếm tiền cho con đi học. ■

* Ba ngày trên thiên đường
Hai bác sĩ và một giám ốc bảo hiểm y tế đ

(nước ngoài) ến trước cửa thiên àng. Thánh đ đ
Peter hỏi họ ã làm ì đ được công trạng g để xét xem 
có thể qua cửa hay không.

Bác sĩ nhi khoa nói: 
- Tôi ã cứu hàng trđ ăm trẻ em bị bệnh hiểm 

nghèo!
- Tốt lắm! - Thánh Peter bảo - Ông có thể 

hưởng phúc trên thiên ường!đ
Bác sĩ tâm lý khoe: 
- Tôi ã giúp hàng nghìn người có cuộc đ

sống tốt ẹp hơn!đ
- Thật là tuyệt, ông có thể qua cửa!
Tới lượt giám ốc bảo hiểm y tế, ông này đ

kể: 
- Nhờ có tôi, không biết bao nhiêu người 

đ được chữa bệnh với chi phí hầu như không áng gì. 
Nếu không có bảo hiểm y tế, họ không thể nào đặt 
chân vào đư  bệnh viện.ợc

- Rất hay! - Thánh Peter trả lời - Ông có thể 
ở ây, nhưng chỉ 3 ngày thôi. Sau ó thì mời ông đ đ
xuống ..địa ngục.

Vui Cöôøi

Mùi hương nước hoa và 
mùi tự nhiên của cơ thể: Tại sao 
chỉ có một số loại hấp dẫn với 
bạn?

Mùi hương mang yếu tố chủ quan, 
là sự liên kết giữa nguồn gốc, 
văn hóa, thể chất, cảm xúc, tính 

cách và gout thẩm mỹ của cá nhân.

Mùi hương là tác nhân kích thích cảm xúc 
mạnh mẽ. Những gì mọi người ngửi thấy có thể 
ngay lập tức gợi lên tâm trạng, cảm giác hoặc ký ức 
của bản thân hoặc của những người xung quanh họ. 

Đó chính là điều làm cho mùi hương biến 
thành bộ phận độc đáo riêng biệt trong thói quen 
làm đẹp ở bất kỳ đâu trên thế giới. Thậm chí đã 
thành sở thích cá nhân của nhiều người với mong 
muốn làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn hơn.

Mùi hương biểu hiện một phần đời sống 
tinh thần xã hội

Do khứu giác của chúng ta có mối liên hệ 
chặt chẽ và trực tiếp với các trung tâm trí nhớ và 
cảm xúc trong não, mùi hương thông qua khứu 
giác có thể để lại dư vị kéo dài vô hạn. Chính tính 
chất này khiến mùi hương trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết trong đời sống tinh thần của xã hội.

“Hương thơm đóng vai trò rất quan trọng 
với cảm xúc. Khi bạn mang trên mình hương thơm, 
nó giống như một thứ ngôn ngữ mà thông qua đó đã 
thể hiện phần tính cách, nội tâm của bạn. Đây là lý 
do tại sao nó đóng một vai trò quan trọng trong việc 
thu hút sự chú ý!”, Olivier Polge, nhà pha chế nước 
hoa của Chanel giải thích.

Hoàng Lan, hoa Nhài, Vani, gỗ Đàn Hương 
và Xạ Hương là 5 loại mùi hương nước hoa thông 
dụng phổ biến được ưa chuộng nhất.

Nghệ thuật sử dụng mùi hương đã bắt 
đầu từ xa xưa

Ở Trung Quốc cổ đại, mùi gỗ Đàn Hương, 
gỗ Trầm Hương lâu năm được ứng dụng phổ quát 
nhằm nâng cao ý thức hệ về tinh thần, giúp con 
người trầm tĩnh, thăng hoa cảm xúc… làn khói 
trắng nhẹ nhàng bay ra từ những chiếc đỉnh đồng là 
hình ảnh rất dễ thấy được trong văn hoá Đông 
phương, từ các nghi lễ Phật giáo, Đạo giáo đến 
hoàng cung của vua chúa, phủ đệ vương công quý 
tộc. Tính phổ quát của nó còn rộng khắp của nó đến 

những nhà bình dân qua các triều 
Lấy ví dụ như nữ hoàng Cleopatra của Ai 

Cập cổ đại, người nổi tiếng mê nước hoa. Truyền 
thuyết kể rằng khi đi tuần trên sông Nile, con 
thuyền của bà phải phủ đầy cánh hoa hồng và nước 
hoa, đến nỗi người dân có thể ngửi thấy thuyền của 
bà trước khi nhìn thấy nó.

Nữ hoàng sông Nile được cho là ưa chuộng 
hoa hồng, nấm hương và các loại gia vị như quế và 
bạch đậu khấu, một số trong số đó được coi là mùi 
hương “gợi cảm” trong thời hiện đại. 

Chính bà cũng được coi là tổ tiên về nước 
hoa của Tây phương, vì việc phổ cập chưng cất 
nước hoa và chế biến hương liệu cho thần dân của 
mình – vốn là vũ khí tuyệt mật của dòng dõi hoàng 
gia Ai Cập thời bấy giờ.

Để hiểu hơn về nước hoa
Hoàng Lan, hoa nhài, vani, gỗ đàn hương 

và xạ hương cũng đã được các nhà sản xuất nước 
hoa chỉ ra rằng có chất kích thích khứu giác và trí 
não. 

Ngoài ra cũng có những loại khác có tác 
dụng tương tự – chẳng hạn như bạc hà, cam quýt, 
hay như hoa oải hương dịu nhẹ. 

Các nhà sản xuất nước hoa cũng từ 5 mùi vị 
chính này dần dần thay đổi xu hướng khứu giác con 
người, đa dạng và phong phú hơn, với sự kích thích 
mạnh mẽ hơn, những cũng dần dần loại bỏ tinh tuý 
của nghệ thuật sử dụng mùi hương cổ điển truyền 
thống.

Ngành nước hoa hiện đại bắt nguồn từ nửa 
cuối thế kỷ 19, dần dần thống lĩnh thị trường bằng 
những sự tiện lợi hơn nhiều so với truyền thống 
như: thời hạn sử dụng lâu, đa dạng mùi vị, giá 
thành rẻ hơn, sử dụng đơn giản, kích thích giác 
quan hơn.

Nước hoa hiếm khi được tạo ra từ một loại 
mùi hương thuần tuý duy nhất. Nó được tạo thành 
từ cách phối các mùi hương khác nhau tạo ra một 
mùi hương đặc thù và pha tạp, thường thì có một 
loại mùi hương chính, sau đó là nhiều mùi vị phụ 
trợ để tăng cảm nhận khứu giác và cảm xúc cho 
mùi hương chính đó. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp 
giữa phản ứng hóa học của cơ thể người và nước 
hoa được sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt và 
“điểm nhấn” cho họ.

Mỗi người đều có một “mùi hương” cơ thể 
riêng biệt sẽ tương tác với nước hoa, tạo ra mùi 
khác nhau ở mỗi người.

Đó là bởi vì mỗi người có một mùi hương 
cơ thể riêng biệt sẽ tương tác với nước hoa, tạo ra 
một mùi khác nhau ở mỗi người. Không có cách 
nào để thay đổi hoặc kiểm soát mùi hương cơ thể 
của bạn, vì nó chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao 
gồm chế độ ăn uống, nồng độ hormone, thành phần 
mồ hôi và dầu trên da của bạn.

Nước hoa là một dạng chưng cất, chiết xuất 
nước cốt từ hoa, lá, cỏ, gỗ… kèm với các chất hoá 
học khác.

Có một sự thật không thể phủ nhận: Bạn có 
lẽ đã từng bị thu hút bởi mùi hương tự nhiên khi 

đến gần một ai đó mà bản thân không hoàn toàn 
nhận biết được và người có mùi hương vừa phải sẽ 
dẫn đến thiện cảm, ấn tượng tốt trong bạn nhiều 
hơn hẳn.

Bạn cũng có thể thích một loại nước hoa 
nào đó, nhưng đừng quên rằng người khác có thể 
không thích nó theo cách của bạn. 

Ngay cả khi mùi xạ hương là “mùi hương 
quốc dân” đi nữa thì cũng không phải ai cũng thích 
hoặc thấy chúng hấp dẫn một cách tự nhiên. Việc 
quá lạm dụng nước hoa cũng sẽ khiến bạn đánh mất 
thiện cảm với mọi người xung quanh. ■

Vải Linen – Những điều 
không phải ai cũng biết

Những năm gần đây, xu hướng thời 
trang từ vải linen đang là sự lựa 
chọn yêu thích của rất nhiều chị 

em đặc biệt vào những ngày hè nóng nực. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng biết về các loại vải linen 
cũng như cách phân biệt chúng để chọn cho mình 
một bộ cánh phù hợp.

Chắc hẳn nhiều chị em không còn xa lạ với 
vải linen. Với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và thoáng 
chút hoài cổ, vải linen mang đến cho người mặc 
cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát rất dễ chịu. 

Trên thị trường, hiện nay có khá nhiều loại 
vải linen khiến các chị em băn khoăn khi chọn lựa. 
Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về loại vải 
này...

Lịch sử vải linen
Linen có nguồn gốc là từ “linum” (tiếng 

Latin) hoặc “linon” (tiếng Hy Lạp). Theo cách gọi 
của người Việt, linen sẽ gọi là vải lanh. Tuy nhiên, 
linen vẫn là tên gọi phổ biến nhất hiện nay.

Linen là một trong những loại vải được dệt 
lâu đời nhất trên thế giới, linen đã được sử dụng từ 
hàng ngàn năm trước. Tại một hang động thời tiền 
sử ở Georgia, cách đây 36.000 năm sợi linen 
nhuộm đã được tìm thấy. 

Linen xước
Người Ai Cập cổ đại sử dụng vải linen để 

ướp xác và dùng cho các tấm liệm vì nó tượng 
trưng cho ánh sáng, sự tinh khiết và giàu có. Linen 
từ xưa đã được dùng với nhiều mục đích: từ ga trải 
giường, khăn tắm, trải bàn, đồ gia dụng, may mặc 
cho tới các sản phẩm công nghiệp. 
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Nó cũng từng được sử dụng để làm sách, 
một loại áo giáp và trong một số trường hợp nó còn 
được dùng thay cho tiền tệ.

Vải linen là loại vải ược sản xuất hoàn đ
toàn tự nhiên. Người ta lấy thân cây lanh tách nhỏ 
thành các sợi và dệt thành vải, các công oạn sản đ
xuất òi hỏi sự công phu và tỉ mỉ vì sợi linen không đ
co giãn và rất khó dệt mà không bị đứt nên giá 
thành của linen cũng khá cao.

Đặc điểm của vải linen
Linen là loại vải duy nhất không gây dị 

ứng, vì vậy nó ái lựa chọn được rất nhiều bà mẹ ưu 
đ để may ồ cho các bé.

Với khả n ng thấm hút nhanh, Linen có thể ă
hấp thụ tới 20% trọng lượng ộ ẩm trước khi khiến đ
bạn cảm thấy ẩm ướt và dễ dàng giải phóng ộ ẩm đ
đ điều chỉnh ó vào không khí. Vì vậy, nó có thể giúp 
nhiệt độ cơ thể, thấm hút mồ hôi và tạo cho người 
mặc cảm giác thoáng mát.

Vì có nguồn gốc từ thiên nhiên nên vải 
linen cũng có độ bóng mượt và mềm mại hơn so 
với các chất liệu khác. Điều này bạn có thể dễ dàng 
nh Đìn thấy bằng mắt thường. ặc biệt linen càng 
giặt càng mềm càng dễ chịu.

Các loại vải linen phổ biến
Linen tưng
Linen tưng có chất vải dày dặn, chất mướt 

êm tay. Vải có ộ bền cao, ặc biệt có khả n ng giữ đ đ ă
màu lâu. Tuy vải linen tưng hơi nhăn nhưng rất ít bị 
co rút nên dù có giặt giũ qua nhiều lần vẫn đảm bảo 
không bị nhão.

Linen bột
Linen bột có chất vải mềm, mang ến cảm đ

giác dễ chịu và thoải mái cho làn da khi mặc hoặc 
sử dụng

Linen bột có nhược iểm dễ nhũn nên nếu đ
giặt giũ quá nhiều sẽ khiến vải xuống màu khá 
nhanh. Tuy nhiên, với chất vải ặc trưng có tính đ
thoáng mát linen bột vẫn rất ược ưa chuộng trong đ
các sản phẩm dành cho mùa hè.

Linen lụa
Linen lụa hay còn gọi là linen lanh, vải 

đ được pha trộn giữa 2 chất vải lanh và lụa mang ến 
sự mềm mại nhất ịnh. Vải có khả n ng thấm hút đ ă
khá tốt, thường ược sử dụng ể may kh n choàng đ đ ă
hay áo dài cách tân.

Linen ướt
Linen ướt sở hữu chất liệu mềm mịn, tuy 

nhiên vải co rút và rất nhão sau khi giặt. Độ bền của 
loại vải này có thể nói là khá khiêm tốn, vậy nên 
thường được sử dụng để may các sản phẩm không 
cần nhiều họa tiết như rèm cửa, khăn trải bàn…

Linen xước
Linen xước hay còn gọi là line đũi, bề mặt 

vải dệt có các viết xước tạo nên nét đặc trưng riêng. 
Vải mềm, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt. 
Thường được sử dụng may vest mỏng hay áo 
quần…

Để có thể nhận biết một sản phẩm vải linen 
các bạn có thể chạm tay lên phần bề mặt vải may 
nếu thấy bề mặt vải êm và mịn, không có xơ thì đó 
là loại vải linen tốt. ■ 

Nữ doanh nhân làm giày và 
túi từ lá dứa cho hãng Chanel, 
Mango

Carmen Hijosa muốn các sản phẩm 
thời trang thuần chay ược ứng đ
dụng rộng rãi để bảo vệ môi trường.

Theo Insider, Carmen Hijosa (69 tuổi) sở 
hữu thương hiệu dệt may Piñatex chuyên tạo ra loại 
vải giống như da từ sợi lá dứa. Bà ã theo đ đuổi công 
việc này hơn 12 năm nhưng vẫn quyết tâm dành 
qu đời c để làm mới thời trang.ãng òn lại 

Chân dung bà Carmen Hijosa 69 tuổi, đến 
từ Asturias, Tây Ban Nha

Công ty Piñatex từng làm việc với hơn 
3.000 thương hiệu trên toàn thế giới, bao gồm 
Hugo Boss, Chanel, Mango, Ecoalf...

N m 2016, khi Piñatex tung ra sản phẩm ă
nguyên mẫu ầu tiên của mình, thu ược lợi nhuận đ đ
là 363000 USD. Kể từ ó, công ty t ng gấp ôi lợi đ ă đ
nhuận qua từng n m.ă

Ngay cả trong n m ái, bất chấp những ă ngo
khó kh n do ại dịch covid, Piñatex vẫn t ng ă đ ă
trưởng 40% so với n m trước . Hiện tại, công ty ă đó
thực hiện các bước ể mở rộng quy mô sản xuất.đ

Chuyến đi thay đổi mọi thứ
Khi mới 19 tuổi, Carmen Hijosa chuyển 

đ đ đến Ireland học tập. Vào thời iểm ó, bà làm việc 
ở công ty nhỏ, thường xuyên phải tiếp xúc với sản 
phẩm da xa xỉ ể sản xuất cho các công ty như đ
Harrods, Liberty và Takashimaya.

N m 1993, bà ến Philippines và th m một ă đ ă
trong những xưởng làm ồ da tại nơi này. Bà bị sốc đ
trước iều kiện làm việc ở ây rồi quyết ịnh bỏ đ đ đ
việc ngay lập tức.

"Tôi không có kế hoạch khác nhưng sau 
khi nhìn thấy cảnh mọi người làm việc cực khổ, tôi 
tự hứa sẽ không làm việc với ồ da nữa", Hijosa đ
nói.

Giải pháp cho những vấn đề
Carmen Hijosa bắt ầu làm việc với Trung đ

tâm Thiết kế tại Philippines, tiếp xúc nông dân, nói 
chuyện cùng những người thợ dệt làm việc bằng 
tay và tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Đối 
với bà, đó là cách duy nhất để kết nối với những gì 

bản thân muốn tạo ra.
"Chính cách làm việc này, tôi nhận ra các ý 

tưởng của mình có thể thực hiện được. Tôi bị cuốn 
hút bởi lá dứa. Sợi của chúng rất tốt, chắc chắn và 
linh hoạt", Hijosa chia sẻ.

Từ Philippines đến Tây Ban Nha
Sau khi tạo ra lưới sợi ở Philippines, 

Carmen Hijosa thiết kế và xử lý chúng thành dạng 
"giả da".

Bà nhận ược bằng sáng chế vào n m đ ă
2011. "Tôi ã có thể tự tin làm việc trên sản phẩm đ
mà mọi người tin tưởng và cho phép ể tiếp tục đ
phát triển", bà cho hay.

N m 2016, bà tạo ra sản phẩm da thuần ă
chay ủng hộ môi trường. Hàng nghìn thương hiệu 
từ khắp nơi trên thế giới nhận thấy lợi ích từ thông 
đ điệp trên ã liên hệ hợp tác với công ty Piñatex.

Câu chuyện của nữ doanh nhân 69 tuổi 
không chỉ có ích cho môi trường mà còn tạo điều 
kiện công việc cho người dân Philippines. 

Thông qua câu chuyện thành công của 
chính mình, Piñatex đang giúp mọi người nâng cao 
nhận thức về cách tiếp cận với thời trang theo 
hướng bền vững.

Đối với Carmen Hijosa, đó là đặc ân khi bà 
có thể tôn trọng môi trường và đấu tranh chống ô 
nhiễm bằng cách cung cấp sản phẩm làm từ chất 
thải. Bên cạnh đó, thành tựu lớn nhất bà làm được 
là giúp đỡ hàng nghìn gia ình ở Philippines bằng đ
cách giao phụ nữ những công việc cần thiết để 
kiếm tiền cho con đi học. ■

* Ba ngày trên thiên đường
Hai bác sĩ và một giám ốc bảo hiểm y tế đ

(nước ngoài) ến trước cửa thiên àng. Thánh đ đ
Peter hỏi họ ã làm ì đ được công trạng g để xét xem 
có thể qua cửa hay không.

Bác sĩ nhi khoa nói: 
- Tôi ã cứu hàng trđ ăm trẻ em bị bệnh hiểm 

nghèo!
- Tốt lắm! - Thánh Peter bảo - Ông có thể 

hưởng phúc trên thiên ường!đ
Bác sĩ tâm lý khoe: 
- Tôi ã giúp hàng nghìn người có cuộc đ

sống tốt ẹp hơn!đ
- Thật là tuyệt, ông có thể qua cửa!
Tới lượt giám ốc bảo hiểm y tế, ông này đ

kể: 
- Nhờ có tôi, không biết bao nhiêu người 

đ được chữa bệnh với chi phí hầu như không áng gì. 
Nếu không có bảo hiểm y tế, họ không thể nào đặt 
chân vào đư  bệnh viện.ợc

- Rất hay! - Thánh Peter trả lời - Ông có thể 
ở ây, nhưng chỉ 3 ngày thôi. Sau ó thì mời ông đ đ
xuống ..địa ngục.

Vui Cöôøi

Mùi hương nước hoa và 
mùi tự nhiên của cơ thể: Tại sao 
chỉ có một số loại hấp dẫn với 
bạn?

Mùi hương mang yếu tố chủ quan, 
là sự liên kết giữa nguồn gốc, 
văn hóa, thể chất, cảm xúc, tính 

cách và gout thẩm mỹ của cá nhân.

Mùi hương là tác nhân kích thích cảm xúc 
mạnh mẽ. Những gì mọi người ngửi thấy có thể 
ngay lập tức gợi lên tâm trạng, cảm giác hoặc ký ức 
của bản thân hoặc của những người xung quanh họ. 

Đó chính là điều làm cho mùi hương biến 
thành bộ phận độc đáo riêng biệt trong thói quen 
làm đẹp ở bất kỳ đâu trên thế giới. Thậm chí đã 
thành sở thích cá nhân của nhiều người với mong 
muốn làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn hơn.

Mùi hương biểu hiện một phần đời sống 
tinh thần xã hội

Do khứu giác của chúng ta có mối liên hệ 
chặt chẽ và trực tiếp với các trung tâm trí nhớ và 
cảm xúc trong não, mùi hương thông qua khứu 
giác có thể để lại dư vị kéo dài vô hạn. Chính tính 
chất này khiến mùi hương trở nên quan trọng hơn 
bao giờ hết trong đời sống tinh thần của xã hội.

“Hương thơm đóng vai trò rất quan trọng 
với cảm xúc. Khi bạn mang trên mình hương thơm, 
nó giống như một thứ ngôn ngữ mà thông qua đó đã 
thể hiện phần tính cách, nội tâm của bạn. Đây là lý 
do tại sao nó đóng một vai trò quan trọng trong việc 
thu hút sự chú ý!”, Olivier Polge, nhà pha chế nước 
hoa của Chanel giải thích.

Hoàng Lan, hoa Nhài, Vani, gỗ Đàn Hương 
và Xạ Hương là 5 loại mùi hương nước hoa thông 
dụng phổ biến được ưa chuộng nhất.

Nghệ thuật sử dụng mùi hương đã bắt 
đầu từ xa xưa

Ở Trung Quốc cổ đại, mùi gỗ Đàn Hương, 
gỗ Trầm Hương lâu năm được ứng dụng phổ quát 
nhằm nâng cao ý thức hệ về tinh thần, giúp con 
người trầm tĩnh, thăng hoa cảm xúc… làn khói 
trắng nhẹ nhàng bay ra từ những chiếc đỉnh đồng là 
hình ảnh rất dễ thấy được trong văn hoá Đông 
phương, từ các nghi lễ Phật giáo, Đạo giáo đến 
hoàng cung của vua chúa, phủ đệ vương công quý 
tộc. Tính phổ quát của nó còn rộng khắp của nó đến 

những nhà bình dân qua các triều 
Lấy ví dụ như nữ hoàng Cleopatra của Ai 

Cập cổ đại, người nổi tiếng mê nước hoa. Truyền 
thuyết kể rằng khi đi tuần trên sông Nile, con 
thuyền của bà phải phủ đầy cánh hoa hồng và nước 
hoa, đến nỗi người dân có thể ngửi thấy thuyền của 
bà trước khi nhìn thấy nó.

Nữ hoàng sông Nile được cho là ưa chuộng 
hoa hồng, nấm hương và các loại gia vị như quế và 
bạch đậu khấu, một số trong số đó được coi là mùi 
hương “gợi cảm” trong thời hiện đại. 

Chính bà cũng được coi là tổ tiên về nước 
hoa của Tây phương, vì việc phổ cập chưng cất 
nước hoa và chế biến hương liệu cho thần dân của 
mình – vốn là vũ khí tuyệt mật của dòng dõi hoàng 
gia Ai Cập thời bấy giờ.

Để hiểu hơn về nước hoa
Hoàng Lan, hoa nhài, vani, gỗ đàn hương 

và xạ hương cũng đã được các nhà sản xuất nước 
hoa chỉ ra rằng có chất kích thích khứu giác và trí 
não. 

Ngoài ra cũng có những loại khác có tác 
dụng tương tự – chẳng hạn như bạc hà, cam quýt, 
hay như hoa oải hương dịu nhẹ. 

Các nhà sản xuất nước hoa cũng từ 5 mùi vị 
chính này dần dần thay đổi xu hướng khứu giác con 
người, đa dạng và phong phú hơn, với sự kích thích 
mạnh mẽ hơn, những cũng dần dần loại bỏ tinh tuý 
của nghệ thuật sử dụng mùi hương cổ điển truyền 
thống.

Ngành nước hoa hiện đại bắt nguồn từ nửa 
cuối thế kỷ 19, dần dần thống lĩnh thị trường bằng 
những sự tiện lợi hơn nhiều so với truyền thống 
như: thời hạn sử dụng lâu, đa dạng mùi vị, giá 
thành rẻ hơn, sử dụng đơn giản, kích thích giác 
quan hơn.

Nước hoa hiếm khi được tạo ra từ một loại 
mùi hương thuần tuý duy nhất. Nó được tạo thành 
từ cách phối các mùi hương khác nhau tạo ra một 
mùi hương đặc thù và pha tạp, thường thì có một 
loại mùi hương chính, sau đó là nhiều mùi vị phụ 
trợ để tăng cảm nhận khứu giác và cảm xúc cho 
mùi hương chính đó. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp 
giữa phản ứng hóa học của cơ thể người và nước 
hoa được sử dụng có thể tạo ra sự khác biệt và 
“điểm nhấn” cho họ.

Mỗi người đều có một “mùi hương” cơ thể 
riêng biệt sẽ tương tác với nước hoa, tạo ra mùi 
khác nhau ở mỗi người.

Đó là bởi vì mỗi người có một mùi hương 
cơ thể riêng biệt sẽ tương tác với nước hoa, tạo ra 
một mùi khác nhau ở mỗi người. Không có cách 
nào để thay đổi hoặc kiểm soát mùi hương cơ thể 
của bạn, vì nó chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao 
gồm chế độ ăn uống, nồng độ hormone, thành phần 
mồ hôi và dầu trên da của bạn.

Nước hoa là một dạng chưng cất, chiết xuất 
nước cốt từ hoa, lá, cỏ, gỗ… kèm với các chất hoá 
học khác.

Có một sự thật không thể phủ nhận: Bạn có 
lẽ đã từng bị thu hút bởi mùi hương tự nhiên khi 

đến gần một ai đó mà bản thân không hoàn toàn 
nhận biết được và người có mùi hương vừa phải sẽ 
dẫn đến thiện cảm, ấn tượng tốt trong bạn nhiều 
hơn hẳn.

Bạn cũng có thể thích một loại nước hoa 
nào đó, nhưng đừng quên rằng người khác có thể 
không thích nó theo cách của bạn. 

Ngay cả khi mùi xạ hương là “mùi hương 
quốc dân” đi nữa thì cũng không phải ai cũng thích 
hoặc thấy chúng hấp dẫn một cách tự nhiên. Việc 
quá lạm dụng nước hoa cũng sẽ khiến bạn đánh mất 
thiện cảm với mọi người xung quanh. ■

Vải Linen – Những điều 
không phải ai cũng biết

Những năm gần đây, xu hướng thời 
trang từ vải linen đang là sự lựa 
chọn yêu thích của rất nhiều chị 

em đặc biệt vào những ngày hè nóng nực. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng biết về các loại vải linen 
cũng như cách phân biệt chúng để chọn cho mình 
một bộ cánh phù hợp.

Chắc hẳn nhiều chị em không còn xa lạ với 
vải linen. Với vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và thoáng 
chút hoài cổ, vải linen mang đến cho người mặc 
cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát rất dễ chịu. 

Trên thị trường, hiện nay có khá nhiều loại 
vải linen khiến các chị em băn khoăn khi chọn lựa. 
Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về loại vải 
này...

Lịch sử vải linen
Linen có nguồn gốc là từ “linum” (tiếng 

Latin) hoặc “linon” (tiếng Hy Lạp). Theo cách gọi 
của người Việt, linen sẽ gọi là vải lanh. Tuy nhiên, 
linen vẫn là tên gọi phổ biến nhất hiện nay.

Linen là một trong những loại vải được dệt 
lâu đời nhất trên thế giới, linen đã được sử dụng từ 
hàng ngàn năm trước. Tại một hang động thời tiền 
sử ở Georgia, cách đây 36.000 năm sợi linen 
nhuộm đã được tìm thấy. 

Linen xước
Người Ai Cập cổ đại sử dụng vải linen để 

ướp xác và dùng cho các tấm liệm vì nó tượng 
trưng cho ánh sáng, sự tinh khiết và giàu có. Linen 
từ xưa đã được dùng với nhiều mục đích: từ ga trải 
giường, khăn tắm, trải bàn, đồ gia dụng, may mặc 
cho tới các sản phẩm công nghiệp. 



Trang 20A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1985 * Saturday, March 12, 2022

Trang 21A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1985 * Saturday, March 12, 2022

SÖÙC KHOÛE MOÃI NGAØY SÖÙC KHOÛE MOÃI NGAØY

Bí quyết có công việc tốt 
hơn sau tuổi 50

Ngay cả vào những thời điểm có nhu 
cầu tuyển dụng cao, rất ít cơ hội 
cho người trên 50 tuổi có thể cạnh 

tranh, do thực tế tuổi trẻ được coi trọng hơn kinh 
nghiệm.

Đại dịch gây khó khăn cho người lao động 
trung niên, khiến họ mất việc hàng loạt và khó quay 
lại thị trường. Nhiều người bày tỏ lo ngại sự biến 
động trong văn hóa công sở do Covid-19 sẽ khiến 
nhà tuyển dụng định kiến rằng lao động có tay nghề 
lớn tuổi không muốn quay lại văn phòng hoặc khó 
thích nghi với cách làm việc mới.

Cuộc khảo sát năm 2020 của Tổ chức phi 
lợi nhuận AARP (Mỹ) cho thấy, 78% người lao 
động từ 40 đến 65 cho biết đã bị phân biệt tuổi tác, 
tỷ lệ cao nhất kể từ khi tổ chức bắt õi câu đầu theo d
hỏi này vào năm 2003.

Dưới đây là vài chiến lược của các chuyên 
gia giúp người trung niên có công việc tốt hơn.

Giải quyết vấn đề phân biệt tuổi tác
Hãy đối mặt với thực tế bị phân biệt tuổi tác 

thay vì né tránh. Một số người nói rằng họ đang làm 
như vậy bằng cách tỏ ra trẻ trung, cả khi gặp trực 
tiếp hay qua hồ sơ. Những người khác đang tự giới 
thiệu mình “là cố vấn không thể thiếu cho các đồng 
nghiệp trẻ”.

“Bạn không bao giờ được bỏ cuộc”, cô 
Jennifer Kay Rouse, 61 tuổi, sẽ bắt đầu công việc 
mới trong tháng này với tư cách là giám đốc khách 
hàng sau khi mất vị trí quản lý bán hàng năm ngoái, 
cho biết.

Ảnh minh họa
Chủ nghĩa tuổi tác vẫn là một trong những 

hình thức phân biệt đối xử ngầm trong công việc, 
theo các chuyên gia nghiên cứu học thuật và việc 
làm. Trong một nghiên cứu năm 2021, các nhà 
nghiên cứu tại các đại học New York và Stanford, 
Mỹ đã phát hiện những người phản đối phân biệt 
chủng tộc và phân biệt giới tính tại nơi làm việc, 
vẫn có khả năng nuôi dưỡng định kiến với nhân 
viên lớn tuổi.

Trong khi đó, nhiều tin tuyển dụng dường 
như nhắm mục tiêu đến những người tìm việc trẻ ví 
như “ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp”, “tuổi dưới 
30” và các nhà tuyển dụng tập trung nỗ lực vào 
những “ngôi sao đang lên” hơn là những “cựu 
binh”.

Trau chuốt sơ yếu lý lịch

Rouse ở Waukesha, bang Wisconsin, nói 
rằng việc nhờ một cấp trên, đồng nghiệp cũ hoặc 
các nhà tuyển dụng nhận xét vào bản sơ yếu lý lịch 
của bà các từ như “có năng lực”, “thành tích tốt”... 
đ được công việc mới tại một công tyã giúp bà có  tự 
động hóa công nghiệp. Rouse duy trì vẻ ngoài trẻ 
trung bằng cách giữ dáng và mặc trang phục trẻ, tóc 
ngắn, cạo một chút phía sau gáy cho thời thượng.

Người phỏng vấn không đề cập trực tiếp 
tuổi tác nhưng ám chỉ rằng kinh nghiệm lâu năm 
của bà có thể khiến một số nhà tuyển dụng cho rằng 
ứng viên đến phỏng vấn với thái độ cao ngạo hoặc 
tỏ ra “biết tuốt”. Vì vậy, Rouse ã đ điều chỉnh cách 
tiếp cận, nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn rằng 
bà là người có tinh thần đồng đội cao, có thể cố vấn 
cho các đồng nghiệp trẻ hơn, đồng thời cũng cởi 
mở để học hỏi từ họ.

Bà cũng bỏ 125 USD thuê một người cố 
vấn sơ yếu lý lịch trên LinkedIn. Người này đã giúp 
làm mới hồ sơ với định dạng hiện đại hơn và các 
cụm từ có tác động đến nhà tuyển dụng, chẳng hạn 
như “có mối quan hệ khách hàng đặc biệt”.

Hiện công việc mới cho bà thu nhập tốt hơn 
trước. “Tôi yêu công việc kinh doanh và thích lập 
chiến lược để phục vụ khách hàng tốt nhất. Tôi 
chưa sẵn sàng để từ bỏ tất cả những điều đó”, bà 
nói.

Tránh các phần mềm tự động (bot) sàng 
lọc ứng viên

Nhà tuyển dụng có thể không trực tiếp từ 
chối ứng viên vì tuổi, nhưng chủ nghĩa phân biệt 
tuổi tác vẫn tồn tại tinh vi trong tin tuyển dụng hay 
các phần mềm sàng lọc hồ sơ. Bị cho nghỉ việc năm 
2018 với vị trí quản lý cấp trung về giao hàng và 
logistics tại công ty đã làm việc 17 năm, Dale 
Johnston, 56 tuổi, cho biết đã chuẩn bị cho các 
thuật toán có khả n ý lịch của mình, ăng sàng lọc l
chẳng hạn thay vì “17 năm” sẽ viết “hơn 10 năm”.

“Tôi phải rất ý thức về những gì đưa vào và 
khung thời gian để vượt qua bot và AI. Tôi không 
tiết lộ cụ thể tuổi hay các mốc thời gian”, Johnston, 
sống ở Bellingham, Wash nói.

Ông đã cắt tóc ngắn khi ì tóc đi phỏng vấn v
dài sẽ lộ nhiều sợi bạc. Năm 2019, ông được tuyển 
làm nhà phân tích, nhưng sau một năm lại mất việc. 
Ông vẫn sử dụng chiêu này để xin làm giám đốc 
trong công ty logistics khác và vẫn làm việc từ đó 
tới nay.

Định vị bản thân như một người cố vấn
Ginny Cheng, một nhà tuyển dụng và huấn 

luyện nghề nghiệp ở San Francisco (Mỹ), khuyên 
khách hàng rằng tốt hơn nên xóa những năm đầu 
khỏi hồ sơ xin việc nếu khoảng thời gian đó không 
có nhiều ý nghĩa. “Nếu tổng kinh nghiệm làm việc 
của bạn trên 25 năm nhưng 15 năm qua của bạn phù 
hợp nhất với những cơ hội mới, bạn có thể tập trung 
vào dòng thời gian mới này thôi”, cô nói.

“Điểm mấu chốt là đặt trọng tâm vào tài 
năng của bạn chứ không phải tuổi tác”, Richard W. 
Johnson, giám đốc chương trình về chính sách hưu 
trí tại Viện Đô thị, Mỹ cho biết.

Năm 2018, Harry Moseley nghỉ hưu ở tuổi 

62 khỏi vị trí giám đốc thông tin, nhưng chỉ vài 
tháng sau đã quay trở lại lực lượng lao động bằng 
cách định vị lại bản thân với tư cách người cố vấn.

Khi muốn quay lại, ông cho mạng lưới của 
mình biết bản thân vẫn luôn sẵn sàng với các dự án 
mới và không chống lại sự thay đổi trong văn hóa 
công sở. Một người trong mạng lưới đã mời ông 
làm giám đốc thông tin toàn cầu tại Zoom Video 
Communications. Ban đầu Moseley không nghĩ 
mình sẽ làm việc toàn thời gian, song vị trí mới 
khiến ông phấn khích. “Tôi nghĩ sẽ rất thú vị và bản 
thân có thể đóng góp gì ”, ông nói.đó

Nhờ tư tưởng tiếp nhận cái mới và kinh 
nghiệm sẵn có để giúp đỡ đồng nghiệp, Moseley 
chủ động nơi làm việc. ■

Gia đình có 18 con

Cô Desiree, 33 tuổi, có ba con với 
chồng cũ. Sau khi kết hôn với 
Chris, một ông bố tám con, cô sinh 

thêm 7 lần nữa. Tất cả vẫn sống chung một nhà ở 
Texas.

Desiree gặp Chris qua một người bạn 
chung tháng 10/2013. Cô không vui khi biết bạn 
trai có 8 đứa con với người cũ. Tuy nhiên, họ vẫn có 
một mối tình lãng mạn đầy sóng gió và một đám 
cưới vào tháng 7/2014. Dù đã có 11 con riêng của 
cả hai người, Desiree vẫn muốn có một gia đình lớn 
hơn.

Sau 7 năm, họ sinh thêm bảy con, bé lớn 
nhất 6 tuổi, nhỏ nhất một tháng tuổi. Cả gia đình 
sống trong ngôi nhà năm giường. Bố mẹ bố trí các 
con theo nhóm tuổi, các cô gái lớn chung một 
giường, các cậu bé lớn, nhỡ và các cô gái út ở các 
giường còn lại.

Người mẹ là chủ sở hữu một đại lý xe hơi 
cho biết, mỗi tháng cô chi khoảng 2.200 USD cho 
thực phẩm và gần 300 USD cho quà sinh nhật mỗi 
đứa con. Quà Giáng sinh hàng năm tiêu tốn 8.000 
USD của gia đình.

“Đây có thể là ngôi nhà ồn ào, nhưng tôi 
luôn ngăn nắp và đảm bảo dành thời gian chất 
lượng cho tất cả các con. Tôi mong có thể nuôi dạy 
thật nhiều đứa trẻ tuyệt vời và nhìn các con từng 
bước trưởng thành”, người mẹ nói.

Mỗi đứa con có một tính cách riêng nên 
Desiree luôn tìm những việc nhà phù hợp với sở 
thích của chúng. Bọn trẻ cũng biết cách giặt giũ nên 
gánh nặng giặt hơn 10 lần mỗi tuần của người mẹ 
nhẹ nhàng hơn.

Sau khi sinh con út Briella, Desiree bàn với 
chồng sẽ không có thêm đứa trẻ nào nữa. Chris sẽ 
thắt ống dẫn tinh để tránh “vỡ kế hoạch”.

“Những nếu bằng cách nào đó lại có thêm 
một đứa trẻ thì tôi vẫn thấy đúng. Nuôi một đàn con 
trong gia đình pha trộn thực sự là cuộc phiêu lưu vĩ 
đại nhất đời tôi. Thành thật mà nói, tôi thấy quá 
may mắn”, Desiree nói. ■ 

Làm việc này đều đặn giúp 
giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim: 
Dễ đến không ngờ

Một hoạt động vô cùng đơn giản 
có thể giúp bạn giảm tới 19% 
nguy cơ mắc bệnh tim mạch 

vành.
Nhiều người nghĩ chúng ta cứ phải tập gym 

thì mới có thể giữ được dáng và tăng cường sức 
khỏe.

Tuy nhiên, có những hình thức tập luyện 
nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đem lại lợi ích đáng kể. 
Một trong số những hình thức đó là đi bộ.

Đi bộ là một hoạt động hằng ngày, nhưng 
có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ cải 
thiện tâm trạng đến tăng cường năng lượng.

Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng 30 
phút đi bộ trong năm ngày mỗi tuần làm giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch vành đến 19%.

Huấn luyện viên cá nhân người Anh, cô 
Louise Barton, cho biết đi bộ cũng có thể giúp giảm 
đau khớp, điều này đặc biệt có ích cho những ai bị 
các bệnh thoái hóa khớp như viêm khớp.

Louise cho biết thêm: “Đi bộ thậm chí có 
thể giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Ở 
ngoài trời, tiếp xúc với các điều kiện thời tiết khác 
nhau và có một lối sống năng động có thể giúp tăng 
cường kháng thể, do đó có thể giúp chống lại bệnh 
tật”.

Thêm vào đó, đi bộ cũng giải phóng 
hormone endorphin trong não, có thể giúp xóa tan 
cảm giác căng thẳng và lo lắng.

Dưới đây, Louise sẽ tư vấn một số mẹo để 
bạn giảm được nhiều calo hơn khi đi bộ:

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - 
Ảnh minh họa

1. Leo cầu thang
Nếu muốn giảm nhiều calo hơn khi đi bộ, 

bạn có thể thử đi một lộ trình có cầu thang. Thực tế, 
leo cầu thang có thể tiêu tốn thêm 10 calo mỗi phút, 
nghe có vẻ là một lượng nhỏ, nhưng cộng lại thì 
khá đáng kể.

Huấn luyện viên Louise nói rằng có rất 
nhiều lợi ích tuyệt vời khi đi cầu thang bộ. “Đi cầu 
thang không chỉ giúp chân của bạn hoạt động và 
giúp tăng cường tự nhiên các cơ ở chân, hông và 
mông, nó c ăng cường cơ bụng - và sức òn giúp t
khỏe tim mạch”.

Leo cầu thang cũng có thể giúp bạn cải 
thiện khả năng giữ thăng bằng, một khả năng sẽ 
giảm dần khi chúng ta già đi.

2. Đi nhanh hơn
Bạn càng đi bộ nhanh, bạn sẽ càng đốt cháy 

nhiều calo trong một khoảng thời gian ngắn.
Louise gợi ý bạn có thể đi bộ nhanh xen kẽ 

những đoạn đi bộ với tốc độ bình thường, đặc biệt 
nếu bạn không đi bộ nhanh được lâu. “Hãy đi bộ 
nhanh nhất có thể trong vài phút, sau đó quay trở lại 
tốc độ bình thường trong một phút và lặp lại vài lần 
trong 30 phút”, Lousie khuyên.

3. Siết chặt cơ
Để tăng cường sức mạnh cơ bắp khi đi bộ, 

thi thoảng hãy thử siết cơ. Ví dụ, khi đi bộ trên mặt 
phẳng, hãy thử siết chặt cơ bụng, giữ từ 5 đến 10 
giây rồi thả ra. Làm điều này liên tục trong ba phút.

4. Nghe nhạc
Nếu bạn đi bộ theo nhạc có nhịp điệu 

nhanh, tự nhiên bạn sẽ đi bộ nhanh hơn, do đó nhịp 
tim của bạn tăng lên và điều này giúp tăng cường 
thể chất. Chọn nhạc có nhịp điệu chậm hơn và bạn 
có thể đi chậm lại một cách tự nhiên.

Vì vậy, hãy đeo tai nghe và chọn nhạc có 
nhịp điệu khoảng 100 nhịp mỗi phút - một nghiên 
cứu cho rằng đây là nhịp điệu lý tưởng để duy trì 
tốc “ ”.độ đi bộ nhanh

Hãy thử google “100 bpm songs” và bạn sẽ 
thấy rất nhiều bản nhạc phù hợp để nghe khi đi bộ - 
từ Crazy In Love của Beyoncé đến Superstition 
của Stevie Wonder.

5. Xen kẽ các bài tập nặng
Để toát mồ hôi nhiều hơn nữa, bạn có thể 

bổ sung các đợt HIIT (luyện tập cường độ cao ngắt 
quãng). Các bài tập cardio, chẳng hạn như squat, 
bước nhảy ngôi sao (star jump) và burpees, là 
những lựa chọn lý tưởng.

“Ví dụ, khi bạn đi được 1.000 bước, hãy 
thêm vào một bài tập như nhảy 10 sao. Sau 1.000 
bước khác, chọn 10 lần squat. Làm điều này 10 lần, 
cho đến khi bạn đạt được 10.000 bước - mục tiêu 
được khuyến nghị hằng ngày”, Louise nói.

Máy theo dõi đeo ở cổ tay là một cách dễ 
dàng để tính số bước đi. Hầu hết các điện thoại 
thông minh hiện nay đều được tích hợp tính năng 
đếm bước, mặc dù điều này có nghĩa là bạn phải 
mang theo điện thoại của mình mọi lúc mọi nơi.

6. Chạy bộ
Khi bạn đã hoàn thành bài tập đi bộ của 

mình, bạn có thể thêm vào một vài khoảng thời 
gian ngắn chạy bộ. Đừng lo lắng, điều đó không có 
nghĩ đang đi a là làm điều gì quá vất vả. Nếu bạn 
giày phù hợp - lý tưởng là giày chạy bộ - hãy thử 
chạy bộ nhẹ nhàng.

Bạn không cần phải chạy bộ liên tục trong 
30 phút. Thay vào đó, hãy kết hợp mọi thứ - đi bộ 
nhanh trong năm phút, sau đó chạy bộ trong năm 
phút tiếp theo. 

Tiếp tục xen kẽ giữa hai bài tập này. Theo 
thời gian, hãy cố tăng thời gian chạy bộ. Tăng tốc 
độ có nghĩa là đốt cháy nhiều calo hơn và là một 
cách l  ■ý tưởng để tăng cường thể chất.

Tác phẩm thời tiền sử 
“quan trọng nhất” trong hàng 
thế kỷ sắp ra mắt công chúng

Một chiếc trống 5.000 n m tuổi ă
sắp ược ra mắt công chúng lần đ
đ ăầu tiên sau 6 n m phát hiện.

Tuần tới ây, một chiếc trống 5.000 n m đ ă
tuổi sẽ ược ưa ra trưng bày, ón chào công chúng đ đ đ
đ đ ă đến chiêm ngưỡng lần ầu tiên sau hơn 6 n m ược 
phát hiện bởi các nhà khảo cổ Anh. Vật thể này 
đ đứa trẻ và được ược tìm thấy cùng hài cốt của 3 
coi là “tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử quan trọng 
nhất ược tìm thấy ở Anh trong 100 n ” - đ ăm qua
theo một thông cáo báo chí của Bảo tàng Anh - đơn 
vị sẽ trưng bày nó vào tuần tới trong cuộc triển lãm 
“World of Stonehenge”.

Kể từ khi ược phát hiện lần ầu tiên bởi đ đ
công ty Allen Archaeology trong một cuộc khai 
quật ịnh kỳ tại làng Burton Agnes, Yorkshire vào đ
n ã trở thành ăm 2015, chiếc trống đ đối tượng 
nghiên cứu và bảo tồn quan trọng. Dù được gọi là 
trống, vật thể này không được cho là một nhạc cụ 
mà là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Người phụ trách dự án cho cuộc triển lãm 
của Bảo tàng Anh – Jennifer Wexler cho biết vật 
thể này ặc biệt áng chú ý trong bối cảnh ba chiếc đ đ
trống tương tự ã đ được phát hiện ở làng Folkton, 
cách Burton Agnes khoảng 15km vào năm 1889. 
Bà nói: đ“Chiếc trống này ặc biệt hấp dẫn bởi nó 
bao gồm một loại ngôn ngữ nghệ thuật mà chúng ta 
thấy trên khắp quần ảo Anh vào thời iểm cách đ đ
đ ăây 5.000 n m”.

Wexler chia sẻ thêm: “Thật áng kinh ngạc đ
là những chiếc trống có tuổi ời nhiều hơn 500 n m đ ă
so với suy nghĩ của chúng tôi”. Bảo tàng cho biết 
trống Folkton trước ây ược cho là có niên ại đ đ đ
2500-2000 n m trước Công nguyên, nhưng carbon ă
phóng xạ ã cho thấy chúng có niên đ đại từ 3005-
2890 trước Công nguyên.

Bộ xương của những ứa trẻ cũng sẽ phải đ
trải qua quá trình phân tích ADN để xác định mối 
quan hệ giữa chúng. Trong đó, bộ hài cốt của đứa 
trẻ lớn nhất có vẻ nằm trong khoảng 10-12 tuổi, 
một bộ khoảng 6-9 tuổi và một bộ khoảng 3-5 tuổi. 
Khi được phát hiện, bộ hài cốt lớn nhất đang ôm lấy 
2 bộ nhỏ hơn và chúng nắm tay nhau. Wexler cho 
rằng có thể đã có những chiếc trống tương tự làm 
bằng gỗ nhưng ã bị phá hủy theo thời gian.đ

Chiếc trống ược tìm thấy ở phía trên đ đầu 
của đứa trẻ lớn nhất và có 3 lỗ được bổ sung vội “
vàng, có lẽ để đánh dấu sự hiện diện của 3 thi thể 
trong mộ”. Wexler cho biết chiếc trống là “một 
trong những ồ vật trang trí công phu nhất thuộc đ
thời kỳ này ược tìm thấy ở bất kỳ đ đâu tại Anh và 
Ireland  ■”.
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Bí quyết có công việc tốt 
hơn sau tuổi 50

Ngay cả vào những thời điểm có nhu 
cầu tuyển dụng cao, rất ít cơ hội 
cho người trên 50 tuổi có thể cạnh 

tranh, do thực tế tuổi trẻ được coi trọng hơn kinh 
nghiệm.

Đại dịch gây khó khăn cho người lao động 
trung niên, khiến họ mất việc hàng loạt và khó quay 
lại thị trường. Nhiều người bày tỏ lo ngại sự biến 
động trong văn hóa công sở do Covid-19 sẽ khiến 
nhà tuyển dụng định kiến rằng lao động có tay nghề 
lớn tuổi không muốn quay lại văn phòng hoặc khó 
thích nghi với cách làm việc mới.

Cuộc khảo sát năm 2020 của Tổ chức phi 
lợi nhuận AARP (Mỹ) cho thấy, 78% người lao 
động từ 40 đến 65 cho biết đã bị phân biệt tuổi tác, 
tỷ lệ cao nhất kể từ khi tổ chức bắt õi câu đầu theo d
hỏi này vào năm 2003.

Dưới đây là vài chiến lược của các chuyên 
gia giúp người trung niên có công việc tốt hơn.

Giải quyết vấn đề phân biệt tuổi tác
Hãy đối mặt với thực tế bị phân biệt tuổi tác 

thay vì né tránh. Một số người nói rằng họ đang làm 
như vậy bằng cách tỏ ra trẻ trung, cả khi gặp trực 
tiếp hay qua hồ sơ. Những người khác đang tự giới 
thiệu mình “là cố vấn không thể thiếu cho các đồng 
nghiệp trẻ”.

“Bạn không bao giờ được bỏ cuộc”, cô 
Jennifer Kay Rouse, 61 tuổi, sẽ bắt đầu công việc 
mới trong tháng này với tư cách là giám đốc khách 
hàng sau khi mất vị trí quản lý bán hàng năm ngoái, 
cho biết.

Ảnh minh họa
Chủ nghĩa tuổi tác vẫn là một trong những 

hình thức phân biệt đối xử ngầm trong công việc, 
theo các chuyên gia nghiên cứu học thuật và việc 
làm. Trong một nghiên cứu năm 2021, các nhà 
nghiên cứu tại các đại học New York và Stanford, 
Mỹ đã phát hiện những người phản đối phân biệt 
chủng tộc và phân biệt giới tính tại nơi làm việc, 
vẫn có khả năng nuôi dưỡng định kiến với nhân 
viên lớn tuổi.

Trong khi đó, nhiều tin tuyển dụng dường 
như nhắm mục tiêu đến những người tìm việc trẻ ví 
như “ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp”, “tuổi dưới 
30” và các nhà tuyển dụng tập trung nỗ lực vào 
những “ngôi sao đang lên” hơn là những “cựu 
binh”.

Trau chuốt sơ yếu lý lịch

Rouse ở Waukesha, bang Wisconsin, nói 
rằng việc nhờ một cấp trên, đồng nghiệp cũ hoặc 
các nhà tuyển dụng nhận xét vào bản sơ yếu lý lịch 
của bà các từ như “có năng lực”, “thành tích tốt”... 
đ được công việc mới tại một công tyã giúp bà có  tự 
động hóa công nghiệp. Rouse duy trì vẻ ngoài trẻ 
trung bằng cách giữ dáng và mặc trang phục trẻ, tóc 
ngắn, cạo một chút phía sau gáy cho thời thượng.

Người phỏng vấn không đề cập trực tiếp 
tuổi tác nhưng ám chỉ rằng kinh nghiệm lâu năm 
của bà có thể khiến một số nhà tuyển dụng cho rằng 
ứng viên đến phỏng vấn với thái độ cao ngạo hoặc 
tỏ ra “biết tuốt”. Vì vậy, Rouse ã đ điều chỉnh cách 
tiếp cận, nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn rằng 
bà là người có tinh thần đồng đội cao, có thể cố vấn 
cho các đồng nghiệp trẻ hơn, đồng thời cũng cởi 
mở để học hỏi từ họ.

Bà cũng bỏ 125 USD thuê một người cố 
vấn sơ yếu lý lịch trên LinkedIn. Người này đã giúp 
làm mới hồ sơ với định dạng hiện đại hơn và các 
cụm từ có tác động đến nhà tuyển dụng, chẳng hạn 
như “có mối quan hệ khách hàng đặc biệt”.

Hiện công việc mới cho bà thu nhập tốt hơn 
trước. “Tôi yêu công việc kinh doanh và thích lập 
chiến lược để phục vụ khách hàng tốt nhất. Tôi 
chưa sẵn sàng để từ bỏ tất cả những điều đó”, bà 
nói.

Tránh các phần mềm tự động (bot) sàng 
lọc ứng viên

Nhà tuyển dụng có thể không trực tiếp từ 
chối ứng viên vì tuổi, nhưng chủ nghĩa phân biệt 
tuổi tác vẫn tồn tại tinh vi trong tin tuyển dụng hay 
các phần mềm sàng lọc hồ sơ. Bị cho nghỉ việc năm 
2018 với vị trí quản lý cấp trung về giao hàng và 
logistics tại công ty đã làm việc 17 năm, Dale 
Johnston, 56 tuổi, cho biết đã chuẩn bị cho các 
thuật toán có khả n ý lịch của mình, ăng sàng lọc l
chẳng hạn thay vì “17 năm” sẽ viết “hơn 10 năm”.

“Tôi phải rất ý thức về những gì đưa vào và 
khung thời gian để vượt qua bot và AI. Tôi không 
tiết lộ cụ thể tuổi hay các mốc thời gian”, Johnston, 
sống ở Bellingham, Wash nói.

Ông đã cắt tóc ngắn khi ì tóc đi phỏng vấn v
dài sẽ lộ nhiều sợi bạc. Năm 2019, ông được tuyển 
làm nhà phân tích, nhưng sau một năm lại mất việc. 
Ông vẫn sử dụng chiêu này để xin làm giám đốc 
trong công ty logistics khác và vẫn làm việc từ đó 
tới nay.

Định vị bản thân như một người cố vấn
Ginny Cheng, một nhà tuyển dụng và huấn 

luyện nghề nghiệp ở San Francisco (Mỹ), khuyên 
khách hàng rằng tốt hơn nên xóa những năm đầu 
khỏi hồ sơ xin việc nếu khoảng thời gian đó không 
có nhiều ý nghĩa. “Nếu tổng kinh nghiệm làm việc 
của bạn trên 25 năm nhưng 15 năm qua của bạn phù 
hợp nhất với những cơ hội mới, bạn có thể tập trung 
vào dòng thời gian mới này thôi”, cô nói.

“Điểm mấu chốt là đặt trọng tâm vào tài 
năng của bạn chứ không phải tuổi tác”, Richard W. 
Johnson, giám đốc chương trình về chính sách hưu 
trí tại Viện Đô thị, Mỹ cho biết.

Năm 2018, Harry Moseley nghỉ hưu ở tuổi 

62 khỏi vị trí giám đốc thông tin, nhưng chỉ vài 
tháng sau đã quay trở lại lực lượng lao động bằng 
cách định vị lại bản thân với tư cách người cố vấn.

Khi muốn quay lại, ông cho mạng lưới của 
mình biết bản thân vẫn luôn sẵn sàng với các dự án 
mới và không chống lại sự thay đổi trong văn hóa 
công sở. Một người trong mạng lưới đã mời ông 
làm giám đốc thông tin toàn cầu tại Zoom Video 
Communications. Ban đầu Moseley không nghĩ 
mình sẽ làm việc toàn thời gian, song vị trí mới 
khiến ông phấn khích. “Tôi nghĩ sẽ rất thú vị và bản 
thân có thể đóng góp gì ”, ông nói.đó

Nhờ tư tưởng tiếp nhận cái mới và kinh 
nghiệm sẵn có để giúp đỡ đồng nghiệp, Moseley 
chủ động nơi làm việc. ■

Gia đình có 18 con

Cô Desiree, 33 tuổi, có ba con với 
chồng cũ. Sau khi kết hôn với 
Chris, một ông bố tám con, cô sinh 

thêm 7 lần nữa. Tất cả vẫn sống chung một nhà ở 
Texas.

Desiree gặp Chris qua một người bạn 
chung tháng 10/2013. Cô không vui khi biết bạn 
trai có 8 đứa con với người cũ. Tuy nhiên, họ vẫn có 
một mối tình lãng mạn đầy sóng gió và một đám 
cưới vào tháng 7/2014. Dù đã có 11 con riêng của 
cả hai người, Desiree vẫn muốn có một gia đình lớn 
hơn.

Sau 7 năm, họ sinh thêm bảy con, bé lớn 
nhất 6 tuổi, nhỏ nhất một tháng tuổi. Cả gia đình 
sống trong ngôi nhà năm giường. Bố mẹ bố trí các 
con theo nhóm tuổi, các cô gái lớn chung một 
giường, các cậu bé lớn, nhỡ và các cô gái út ở các 
giường còn lại.

Người mẹ là chủ sở hữu một đại lý xe hơi 
cho biết, mỗi tháng cô chi khoảng 2.200 USD cho 
thực phẩm và gần 300 USD cho quà sinh nhật mỗi 
đứa con. Quà Giáng sinh hàng năm tiêu tốn 8.000 
USD của gia đình.

“Đây có thể là ngôi nhà ồn ào, nhưng tôi 
luôn ngăn nắp và đảm bảo dành thời gian chất 
lượng cho tất cả các con. Tôi mong có thể nuôi dạy 
thật nhiều đứa trẻ tuyệt vời và nhìn các con từng 
bước trưởng thành”, người mẹ nói.

Mỗi đứa con có một tính cách riêng nên 
Desiree luôn tìm những việc nhà phù hợp với sở 
thích của chúng. Bọn trẻ cũng biết cách giặt giũ nên 
gánh nặng giặt hơn 10 lần mỗi tuần của người mẹ 
nhẹ nhàng hơn.

Sau khi sinh con út Briella, Desiree bàn với 
chồng sẽ không có thêm đứa trẻ nào nữa. Chris sẽ 
thắt ống dẫn tinh để tránh “vỡ kế hoạch”.

“Những nếu bằng cách nào đó lại có thêm 
một đứa trẻ thì tôi vẫn thấy đúng. Nuôi một đàn con 
trong gia đình pha trộn thực sự là cuộc phiêu lưu vĩ 
đại nhất đời tôi. Thành thật mà nói, tôi thấy quá 
may mắn”, Desiree nói. ■ 

Làm việc này đều đặn giúp 
giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim: 
Dễ đến không ngờ

Một hoạt động vô cùng đơn giản 
có thể giúp bạn giảm tới 19% 
nguy cơ mắc bệnh tim mạch 

vành.
Nhiều người nghĩ chúng ta cứ phải tập gym 

thì mới có thể giữ được dáng và tăng cường sức 
khỏe.

Tuy nhiên, có những hình thức tập luyện 
nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đem lại lợi ích đáng kể. 
Một trong số những hình thức đó là đi bộ.

Đi bộ là một hoạt động hằng ngày, nhưng 
có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ cải 
thiện tâm trạng đến tăng cường năng lượng.

Một nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng 30 
phút đi bộ trong năm ngày mỗi tuần làm giảm nguy 
cơ mắc bệnh tim mạch vành đến 19%.

Huấn luyện viên cá nhân người Anh, cô 
Louise Barton, cho biết đi bộ cũng có thể giúp giảm 
đau khớp, điều này đặc biệt có ích cho những ai bị 
các bệnh thoái hóa khớp như viêm khớp.

Louise cho biết thêm: “Đi bộ thậm chí có 
thể giúp cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Ở 
ngoài trời, tiếp xúc với các điều kiện thời tiết khác 
nhau và có một lối sống năng động có thể giúp tăng 
cường kháng thể, do đó có thể giúp chống lại bệnh 
tật”.

Thêm vào đó, đi bộ cũng giải phóng 
hormone endorphin trong não, có thể giúp xóa tan 
cảm giác căng thẳng và lo lắng.

Dưới đây, Louise sẽ tư vấn một số mẹo để 
bạn giảm được nhiều calo hơn khi đi bộ:

Đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe - 
Ảnh minh họa

1. Leo cầu thang
Nếu muốn giảm nhiều calo hơn khi đi bộ, 

bạn có thể thử đi một lộ trình có cầu thang. Thực tế, 
leo cầu thang có thể tiêu tốn thêm 10 calo mỗi phút, 
nghe có vẻ là một lượng nhỏ, nhưng cộng lại thì 
khá đáng kể.

Huấn luyện viên Louise nói rằng có rất 
nhiều lợi ích tuyệt vời khi đi cầu thang bộ. “Đi cầu 
thang không chỉ giúp chân của bạn hoạt động và 
giúp tăng cường tự nhiên các cơ ở chân, hông và 
mông, nó c ăng cường cơ bụng - và sức òn giúp t
khỏe tim mạch”.

Leo cầu thang cũng có thể giúp bạn cải 
thiện khả năng giữ thăng bằng, một khả năng sẽ 
giảm dần khi chúng ta già đi.

2. Đi nhanh hơn
Bạn càng đi bộ nhanh, bạn sẽ càng đốt cháy 

nhiều calo trong một khoảng thời gian ngắn.
Louise gợi ý bạn có thể đi bộ nhanh xen kẽ 

những đoạn đi bộ với tốc độ bình thường, đặc biệt 
nếu bạn không đi bộ nhanh được lâu. “Hãy đi bộ 
nhanh nhất có thể trong vài phút, sau đó quay trở lại 
tốc độ bình thường trong một phút và lặp lại vài lần 
trong 30 phút”, Lousie khuyên.

3. Siết chặt cơ
Để tăng cường sức mạnh cơ bắp khi đi bộ, 

thi thoảng hãy thử siết cơ. Ví dụ, khi đi bộ trên mặt 
phẳng, hãy thử siết chặt cơ bụng, giữ từ 5 đến 10 
giây rồi thả ra. Làm điều này liên tục trong ba phút.

4. Nghe nhạc
Nếu bạn đi bộ theo nhạc có nhịp điệu 

nhanh, tự nhiên bạn sẽ đi bộ nhanh hơn, do đó nhịp 
tim của bạn tăng lên và điều này giúp tăng cường 
thể chất. Chọn nhạc có nhịp điệu chậm hơn và bạn 
có thể đi chậm lại một cách tự nhiên.

Vì vậy, hãy đeo tai nghe và chọn nhạc có 
nhịp điệu khoảng 100 nhịp mỗi phút - một nghiên 
cứu cho rằng đây là nhịp điệu lý tưởng để duy trì 
tốc “ ”.độ đi bộ nhanh

Hãy thử google “100 bpm songs” và bạn sẽ 
thấy rất nhiều bản nhạc phù hợp để nghe khi đi bộ - 
từ Crazy In Love của Beyoncé đến Superstition 
của Stevie Wonder.

5. Xen kẽ các bài tập nặng
Để toát mồ hôi nhiều hơn nữa, bạn có thể 

bổ sung các đợt HIIT (luyện tập cường độ cao ngắt 
quãng). Các bài tập cardio, chẳng hạn như squat, 
bước nhảy ngôi sao (star jump) và burpees, là 
những lựa chọn lý tưởng.

“Ví dụ, khi bạn đi được 1.000 bước, hãy 
thêm vào một bài tập như nhảy 10 sao. Sau 1.000 
bước khác, chọn 10 lần squat. Làm điều này 10 lần, 
cho đến khi bạn đạt được 10.000 bước - mục tiêu 
được khuyến nghị hằng ngày”, Louise nói.

Máy theo dõi đeo ở cổ tay là một cách dễ 
dàng để tính số bước đi. Hầu hết các điện thoại 
thông minh hiện nay đều được tích hợp tính năng 
đếm bước, mặc dù điều này có nghĩa là bạn phải 
mang theo điện thoại của mình mọi lúc mọi nơi.

6. Chạy bộ
Khi bạn đã hoàn thành bài tập đi bộ của 

mình, bạn có thể thêm vào một vài khoảng thời 
gian ngắn chạy bộ. Đừng lo lắng, điều đó không có 
nghĩ đang đi a là làm điều gì quá vất vả. Nếu bạn 
giày phù hợp - lý tưởng là giày chạy bộ - hãy thử 
chạy bộ nhẹ nhàng.

Bạn không cần phải chạy bộ liên tục trong 
30 phút. Thay vào đó, hãy kết hợp mọi thứ - đi bộ 
nhanh trong năm phút, sau đó chạy bộ trong năm 
phút tiếp theo. 

Tiếp tục xen kẽ giữa hai bài tập này. Theo 
thời gian, hãy cố tăng thời gian chạy bộ. Tăng tốc 
độ có nghĩa là đốt cháy nhiều calo hơn và là một 
cách l  ■ý tưởng để tăng cường thể chất.

Tác phẩm thời tiền sử 
“quan trọng nhất” trong hàng 
thế kỷ sắp ra mắt công chúng

Một chiếc trống 5.000 n m tuổi ă
sắp ược ra mắt công chúng lần đ
đ ăầu tiên sau 6 n m phát hiện.

Tuần tới ây, một chiếc trống 5.000 n m đ ă
tuổi sẽ ược ưa ra trưng bày, ón chào công chúng đ đ đ
đ đ ă đến chiêm ngưỡng lần ầu tiên sau hơn 6 n m ược 
phát hiện bởi các nhà khảo cổ Anh. Vật thể này 
đ đứa trẻ và được ược tìm thấy cùng hài cốt của 3 
coi là “tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử quan trọng 
nhất ược tìm thấy ở Anh trong 100 n ” - đ ăm qua
theo một thông cáo báo chí của Bảo tàng Anh - đơn 
vị sẽ trưng bày nó vào tuần tới trong cuộc triển lãm 
“World of Stonehenge”.

Kể từ khi ược phát hiện lần ầu tiên bởi đ đ
công ty Allen Archaeology trong một cuộc khai 
quật ịnh kỳ tại làng Burton Agnes, Yorkshire vào đ
n ã trở thành ăm 2015, chiếc trống đ đối tượng 
nghiên cứu và bảo tồn quan trọng. Dù được gọi là 
trống, vật thể này không được cho là một nhạc cụ 
mà là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.

Người phụ trách dự án cho cuộc triển lãm 
của Bảo tàng Anh – Jennifer Wexler cho biết vật 
thể này ặc biệt áng chú ý trong bối cảnh ba chiếc đ đ
trống tương tự ã đ được phát hiện ở làng Folkton, 
cách Burton Agnes khoảng 15km vào năm 1889. 
Bà nói: đ“Chiếc trống này ặc biệt hấp dẫn bởi nó 
bao gồm một loại ngôn ngữ nghệ thuật mà chúng ta 
thấy trên khắp quần ảo Anh vào thời iểm cách đ đ
đ ăây 5.000 n m”.

Wexler chia sẻ thêm: “Thật áng kinh ngạc đ
là những chiếc trống có tuổi ời nhiều hơn 500 n m đ ă
so với suy nghĩ của chúng tôi”. Bảo tàng cho biết 
trống Folkton trước ây ược cho là có niên ại đ đ đ
2500-2000 n m trước Công nguyên, nhưng carbon ă
phóng xạ ã cho thấy chúng có niên đ đại từ 3005-
2890 trước Công nguyên.

Bộ xương của những ứa trẻ cũng sẽ phải đ
trải qua quá trình phân tích ADN để xác định mối 
quan hệ giữa chúng. Trong đó, bộ hài cốt của đứa 
trẻ lớn nhất có vẻ nằm trong khoảng 10-12 tuổi, 
một bộ khoảng 6-9 tuổi và một bộ khoảng 3-5 tuổi. 
Khi được phát hiện, bộ hài cốt lớn nhất đang ôm lấy 
2 bộ nhỏ hơn và chúng nắm tay nhau. Wexler cho 
rằng có thể đã có những chiếc trống tương tự làm 
bằng gỗ nhưng ã bị phá hủy theo thời gian.đ

Chiếc trống ược tìm thấy ở phía trên đ đầu 
của đứa trẻ lớn nhất và có 3 lỗ được bổ sung vội “
vàng, có lẽ để đánh dấu sự hiện diện của 3 thi thể 
trong mộ”. Wexler cho biết chiếc trống là “một 
trong những ồ vật trang trí công phu nhất thuộc đ
thời kỳ này ược tìm thấy ở bất kỳ đ đâu tại Anh và 
Ireland  ■”.
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NEW

502-1984/1552

Baùn Nhaø Haøng

Caàn sang nhaø haøng, coù ñaày ñuû kitchen 
hood, walk-in cooler/ freezer, rangers, 
fryers, furnitures.  Khu vöïc thuaän tieän, 
gaàn tröôøng hoïc.  Giaù baùn: $85,000.

Khu Katy/ I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

* Cô hoäi laøm chuû quaùn nöôùc caùc Houston 1h30’.

* Tieäm ñeïp, roäng raõi, coù patio, potential ñeå baùn 
Crawfish seasonal, location toát, trong khu ñoâng hoïc 
sinh.

!!Gross sale oån ñònh!!

Do khoâng coù ngöôøi quaûn lyù, laøm beáp, caàn sang laïi.

NEW

534-1988/1556

Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

Veà höu, caàn sang tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 4 
naêm, income oån ñònh. Tieäm ñeïp, saïch seõ, 
roäng raõi, coù Hood, walk-in cooler.
1,500 sqft, rent  $3,033 + NNN. Coøn laïi 2 x 
5 naêm option.

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

Baùn nhaø haøng Seafood, ñòa chæ 11229 
Fuqua Street, Houston, TX 77089. Taïi 
Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì 
muoán retire. Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu 
nhieàu haõng xöôûng, taàm khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp 
toát, tieäm roäng raõi, khang trang, coù built-in quaày 
bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... Giaù thueâ 
reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

Moïi chi tieát xin lieân laïc: 254-203-1346

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

523-1987/1555

Sang Nhaø Haøng

Sang nhaø haøng 

HICCUPS & CHORROHOLIC

South 45 - Pasadena

Xin lieân laïc: 713-443-4844

NEW

531-1988/1556

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam khu Northwest 
(249 & Antoine). Tieäm roäng 2,520 Sq.Ft. Tieàn 
rent reû, khu ñoâng daân cö. Giaù baùn $110,000.

Khu Northwest

Xin lieân laïc: anh Quyeàn

832-335-5553

NEW

507-1986/1554

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

Tieäm ñoâng khaùch, vuøng Energy 
Corridor.  Goùc ñöôøng Dairy Ashford & 
Briar Forest.  Tieàn rent reû.  Giaù caû 
thöông löôïng.

Vuøng Energy Corridor

Xin lieân laïc:

Coâ Lan: 281-725-7793 * Anh Vieät: 832-457-3103

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

Xin lieân laïc coâ Tö: 713-933-9943
Hoaëc anh Baûy: 713-985-9541

Caàn baùn nhaø gaáp, hoài höông VN. Nhaø môùi, 
khu an ninh raát toát. 4 phoøng nguû - 2 phoøng 
Master. 2,300 sqft. Chung quanh xaây gaïch, 
nhaø xaây 2017.

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

518-1987/1555

Baùn Nhaø

Nhaø laàu 2,500sqft, 3-4 phoøng nguû, 
2.5 phoøng taém, garage 2 xe. Ñaõ ñöôïc 
taân trang, taát caû ñeàu môùi. $325,000. 
Khu Beachnut - Highway 6.

Beachnut - Highway 6

Xin lieân laïc Anh Hieáu: 832-274-4755

583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 

$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, 

öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 832-231-1164

_______________________________________
573-1993/1561

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, yeân 

tónh, an ninh, clean and frendly.

Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

_______________________________________
571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï Hk4 

7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy, Internet. 

Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. 

Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 281-818-9360
______________________________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï Hong Kong 4, 

chôï Myõ Hoa. Bao ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote garage. 

Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

_______________________________________
529-1988/1556

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & W.Airport, 

gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

coù Internet. Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

524-1988/1556

SHARE PHOØNG

Phoøng cho thueâ goùc ñöôøng Eldridge and 

Beechnut, nhaø ñaày ñuû tieän nghi.

Xin lieân heä Coâ Cuùc: 

832-228-3068
______________________________________________________

506-1985/1553

SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn Kirkwood & 59 Freeway, khu yeân tónh, 

an ninh, clean & friendly.

Xin lieân laïc: LULU

832-867-4533 * 713-729-9945
______________________________________________________

514-1986/1554

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellair cho share Master 

Bedroom vaø phoøng thöôøng. Ñaày ñuû tieän nghi, 

maùy giaët saáy vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
______________________________________________________

508-1985/1553

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Nhaø môùi, gaàn chôï Myõ Hoa, phoøng Master 

bedroom $500/thaùng, phoøng thöôøng $400/thaùng.  

Tieän nghi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu 

tieân Nöõ du hoïc sinh, ñoäc thaân, ít naáu nöôùng.

Xin lieân laïc: 

281-902-2330 * 281-972-5199
______________________________________________________

509-1985/1553

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house naèm treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford, chæ coù 2 meï con, dö 1 phoøng cho share.  

$350/thaùng.  Khu yeân tónh, öu tieân Nam ñoäc thaân, 

ít naáu aên.

Xin lieân laïc: 832-231-1164

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U Truck, chaïy 

hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:

832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát reû 
, income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

713-384-5805

NEW

528-1988/1556

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc 6 gheá, 1 phoøng aên, 2 
phoøng facial. Dieän tích 1,500sqft. Rent 
+ Cam: $2,400/thaùng. Khu Beechnut, 
Houston, TX, 77083. Giaù baùn $30,000

Beachnut

Xin lieân laïc Phöông: 281-498-0028

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 
Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, 
chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng 
thaân thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

Linh Tinh

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

513 986

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

https://www.aarp.org/coronavirus
http://www.aarp.org
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NEW

502-1984/1552

Baùn Nhaø Haøng

Caàn sang nhaø haøng, coù ñaày ñuû kitchen 
hood, walk-in cooler/ freezer, rangers, 
fryers, furnitures.  Khu vöïc thuaän tieän, 
gaàn tröôøng hoïc.  Giaù baùn: $85,000.

Khu Katy/ I-10

Xin lieân laïc: 832-231-6856

NEW

544-1989/1557

Baùn Quaùn Nöôùc
Caùch Houston 1h30’

Xin lieân laïc: 512-825-3074

* Cô hoäi laøm chuû quaùn nöôùc caùc Houston 1h30’.

* Tieäm ñeïp, roäng raõi, coù patio, potential ñeå baùn 
Crawfish seasonal, location toát, trong khu ñoâng hoïc 
sinh.

!!Gross sale oån ñònh!!

Do khoâng coù ngöôøi quaûn lyù, laøm beáp, caàn sang laïi.

NEW

534-1988/1556

Baùn Tieäm BoBa
Katy - I10

Xin lieân laïc Phöông: 503-524-8828

Veà höu, caàn sang tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 4 
naêm, income oån ñònh. Tieäm ñeïp, saïch seõ, 
roäng raõi, coù Hood, walk-in cooler.
1,500 sqft, rent  $3,033 + NNN. Coøn laïi 2 x 
5 naêm option.

NEW

559-1991/1559

Baùn Nhaø Haøng

Baùn nhaø haøng Seafood, ñòa chæ 11229 
Fuqua Street, Houston, TX 77089. Taïi 
Exit 33 cuûa SouthBelt

Fuqua Str

Xin lieân laïc

832-373-2572

NEW

562-1992/1560

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng khu Northwest Houston vì 
muoán retire. Tieäm hoaït ñoäng treân 20 naêm, khu 
nhieàu haõng xöôûng, taàm khaùch coá ñònh toát, thu nhaäp 
toát, tieäm roäng raõi, khang trang, coù built-in quaày 
bar, VIP room 40 choã, toát cho hoäi hôïp ... Giaù thueâ 
reõ, giaù baùn thöông löôïng, raát mau laïi voán.

Northwest Houston

Goïi/Text: 281-858-0684

NEW

537-1988/1556

Baùn Traïi Gaø
Marquez, TX

Moïi chi tieát xin lieân laïc: 254-203-1346

Caàn baùn 4 chuoàng gaø gioáng (pullet farm) ôû 

Marquez, Texas. Hieän vöøa môùi kyù 15 naêm 

contract Waco complex. Traïi naèm ôû vò trí 

toát treân Hwy 79. 

NEW

523-1987/1555

Sang Nhaø Haøng

Sang nhaø haøng 

HICCUPS & CHORROHOLIC

South 45 - Pasadena

Xin lieân laïc: 713-443-4844

NEW

531-1988/1556

Baùn Nhaø Haøng

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam khu Northwest 
(249 & Antoine). Tieäm roäng 2,520 Sq.Ft. Tieàn 
rent reû, khu ñoâng daân cö. Giaù baùn $110,000.

Khu Northwest

Xin lieân laïc: anh Quyeàn

832-335-5553

NEW

507-1986/1554

Baùn Tieäm Dry Clean & Söûa Ñoà

Tieäm ñoâng khaùch, vuøng Energy 
Corridor.  Goùc ñöôøng Dairy Ashford & 
Briar Forest.  Tieàn rent reû.  Giaù caû 
thöông löôïng.

Vuøng Energy Corridor

Xin lieân laïc:

Coâ Lan: 281-725-7793 * Anh Vieät: 832-457-3103

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

543-1990/1558

Baùn Nhaø
Bellaire - Beechnut

Xin lieân laïc coâ Tö: 713-933-9943
Hoaëc anh Baûy: 713-985-9541

Caàn baùn nhaø gaáp, hoài höông VN. Nhaø môùi, 
khu an ninh raát toát. 4 phoøng nguû - 2 phoøng 
Master. 2,300 sqft. Chung quanh xaây gaïch, 
nhaø xaây 2017.

NEW

563-2008/1576

Baùn Buiding & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

518-1987/1555

Baùn Nhaø

Nhaø laàu 2,500sqft, 3-4 phoøng nguû, 
2.5 phoøng taém, garage 2 xe. Ñaõ ñöôïc 
taân trang, taát caû ñeàu môùi. $325,000. 
Khu Beachnut - Highway 6.

Beachnut - Highway 6

Xin lieân laïc Anh Hieáu: 832-274-4755

583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät phoøng cho share 

$400/thaùng. Ñuû tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, 

öu tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 832-231-1164

_______________________________________
573-1993/1561

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, saïch seõ, yeân 

tónh, an ninh, clean and frendly.

Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021

_______________________________________
571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, caùch chôï Hk4 

7 phuùt. Freeway (Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët saáy, Internet. 

Öu tieân ñoäc thaân, coù vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. 

Coù theå doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 281-818-9360
______________________________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï Hong Kong 4, 

chôï Myõ Hoa. Bao ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù remote garage. 

Öu tieân phuï nöõ ñoäc thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

_______________________________________
529-1988/1556

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & W.Airport, 

gaàn BWY Sam Houston. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

coù Internet. Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân heä: 

713-367-5069

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

524-1988/1556

SHARE PHOØNG

Phoøng cho thueâ goùc ñöôøng Eldridge and 

Beechnut, nhaø ñaày ñuû tieän nghi.

Xin lieân heä Coâ Cuùc: 

832-228-3068
______________________________________________________

506-1985/1553

SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn Kirkwood & 59 Freeway, khu yeân tónh, 

an ninh, clean & friendly.

Xin lieân laïc: LULU

832-867-4533 * 713-729-9945
______________________________________________________

514-1986/1554

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellair cho share Master 

Bedroom vaø phoøng thöôøng. Ñaày ñuû tieän nghi, 

maùy giaët saáy vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
______________________________________________________

508-1985/1553

BELLAIRE & DAIRY ASHFORD

Nhaø môùi, gaàn chôï Myõ Hoa, phoøng Master 

bedroom $500/thaùng, phoøng thöôøng $400/thaùng.  

Tieän nghi, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet.  Öu 

tieân Nöõ du hoïc sinh, ñoäc thaân, ít naáu nöôùng.

Xin lieân laïc: 

281-902-2330 * 281-972-5199
______________________________________________________

509-1985/1553

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house naèm treân ñöôøng Beechnut vaø Dairy 

Ashford, chæ coù 2 meï con, dö 1 phoøng cho share.  

$350/thaùng.  Khu yeân tónh, öu tieân Nam ñoäc thaân, 

ít naáu aên.

Xin lieân laïc: 832-231-1164

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U Truck, chaïy 

hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

NEW

560-1992/1560

Baùn Tieäm Nail

Tieäm caùch Hk4 20 phuùt laùi xe. Tieäm môùi 
remodel, roäng 1.270sqft, coù 5 thôï, khaùch 
deã chòu, tieàn Rent raát thaáp. Chuû caàn move.

Caùch Hong Kong 4 - 20’

Anh chò em naøo caàn vui loøng goïi:

832-462-4433

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát reû 
, income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

713-384-5805

NEW

528-1988/1556

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc 6 gheá, 1 phoøng aên, 2 
phoøng facial. Dieän tích 1,500sqft. Rent 
+ Cam: $2,400/thaùng. Khu Beechnut, 
Houston, TX, 77083. Giaù baùn $30,000

Beachnut

Xin lieân laïc Phöông: 281-498-0028

NEW

550-1991/1559

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & 
Bellway 8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, 
chuû ñaõ ôû ñaây lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng 
thaân thieän, tip cao.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

Linh Tinh

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

513 986

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm 

Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø 

Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy 

nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân 

tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh).

https://www.aarp.org/coronavirus
http://www.aarp.org
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