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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa 

taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu 

taïi University of Rochester, Vanderbilt 

vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu

Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
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 

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

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

HONG KONG FOOD
MARKET #2

HONG KONG FOOD
MARKET #3

HONG KONG FOOD
MARKET #4

HONG KONG FOOD
MARKET #5

@HONGKONGFOODMARKET
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1.29lb$

GREEN ONION
HÀNH LÁ

3for
1.00

$ JUMBO HEAD ON SHRIMP
TÔM

CÀNG
XANH

2LBS - 6/8

16.99pck$

3.99lb$

 

3.99lb$

 

0.99ea$

2.99lb$

SHRIMP
HEAD OFF
TÔM TƯƠI

KHÔNG ĐẦU
91-110

ARTICHOKE
BÔNG

A-TI-SÔ

3.99ea$

INSTANT SOYBEAN DRINK
BỘT ĐẬU

NÀNH
10BAGS

 

3.99ea$

1.19lb$

 

 

PICKLE LOTUS
ROOT

NGÓ SEN CHUA
NGỌT
13OZ

BABY CLAMS
HẾN CON

28 OZ

   
TAIWANESE

CAULIFLOWER
BÔNG

CẢI
TRẮNG

0.99lb$

3.49ea$

INSTANT ICED
MILK

 

COFFEE
CAFE PHỐ

SỮA ĐÁ
9x24G

8.99cs$

RIPE
MANGO

XOÀI
THANH CA

14EAS

PERSIAN PICKLE
DƯA
LEO

RIPE PAPAYA
ĐU ĐỦ CHÍN

 

7.99pck$

ROCKIT
APPLES

TÁO GIÒN
3LBS

BONIATO
YAMS

KHOAI
LANG

VN

1.99ea$

2.99lb$

GOLDEN DRAGON
FRUIT

THANH
LONG
VÀNG

0.99lb$

SILVER BARB WT
SEASONING

CÁ HE TẨM GIA
VỊ

8.99pck$

SQUID TUBE
CLEANED

MỰC ỐNG LÀM
SẠCH

4.99lb$

OYSTER
MUSHROOM

NẤM HẢI
SẢN TƯƠI

4.99bag$

COOKED HALFSHELL BLOOD
CLAM

SÒ HUYẾT
NƯỚNG

16OZ

3.99pck$

CHRYSANTHE
MUM GREEN

LEAVES
TẦN Ô

 

ORO BLANCO
GRAPE

BƯỞI ỔI

0.99lb$

GOLDEN
POMELO
CÁ CHIM

VÀNG

SHARK
STEAK
MEAT

THỊT
CÁ MẬP

1.99lb$

SALMON
HEAD

ĐẦU CÁ
HỒI

0.69lb$

JACK FRUIT
MÍT TƯƠI

0.99lb$

KABOCHA
SQUASH

BÍ RỢ

1.59lb$

0.69lb$

ROMA
TOMATOES

CÀ
CHUA

2.59lb$

MOUNTAIN
YAMS

CỦ HOÀI
SƠN
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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Nợ nần chồng chất? Trả hoài không dứt?
Bị phiền hà pháp lý? Ngân hàng xiết nợ?
Muốn giảm nợ từ 40%-70% hoặc hơn?

Không cần phải khai phá sản, không cần phải ra tòa.
Trả nợ thẳng đến chủ nợ, không qua trung gian.

Có thể xóa mất nợ cho vài trường hợp.
Lệ phí được hoàn 100% nếu không có kết quả.

Tín dụng bị xấu? Muốn sửa tín dụng cho được tốt?
Đễ mua được nhà, xe? Đễ mượn được nợ tín dụng?

Kết quả trước  Lệ phí sau.

Ghé ngay ViệtTínDụng.com để được cố vấn miễn phí.

Nhanh  Kín - Hợp Pháp - Hữu Hiệu
Thành Thật - Uy Tín. Phục Vụ Toàn Nước Mỹ

565-1992/1560

SÖU TAÀM

Để con trai ở nhà với chó 
Golden, đến lúc về bố mẹ “chết 
điếng” với cảnh tượng trước mắt

Nghĩ rằng cậu con trai và chó Golden sẽ 
cùng nhau chơi đùa vui vẻ, nhưng kết cục 
lại nằm ngoài dự tính của cặp vợ chồng 

này.
Vốn nổi tiếng là 1 loài chó thông minh, lại hiền 

lành, hiểu chuyện và rất thân thiện, nên nhiều gia đình, 
nhất là những nhà có trẻ em đã lựa chọn chó Golden làm 
thú cưng. Tại Trung Quốc, có 1 nhà nọ mới có 1 cậu con 
trai chừng 5 - 6 tuổi, nên sau khi cân nhắc, họ đã quyết định 
mang về nhà 1 em chó Golden dễ thương để cùng cậu bé 
bầu bạn. Họ cho rằng, với việc chơi đùa và chăm sóc chó 
cưng, cậu bé sẽ học được sự kiên nhẫn và biết cách yêu 
thương người khác.

Chó cưng ở nhà với con trai và cái kết thảm họa
Một hôm, vì có việc gấp ở ngoài, lại không nhờ 

được người trông con, 2 vợ chồng đã quyết định để cậu con 
trai và chó cưng ở nhà cùng chơi với nhau và cho rằng họ 
chỉ đi 1 lúc rồi về, cậu con trai cũng đủ lớn để tự chăm lo 
cho bản thân rồi, chắc không có vấn đề gì.

Thế nhưng, đến khi cặp đôi về đến nhà, mở cửa ra, 
cảnh tượng trước mắt đã khiến họ cảm thấy “chết điếng”. 
Cậu con trai thì không biết đã đi đâu, còn trên đầu chó cưng 
thì... có 1 mảng da bị hở ra do bị cạo sạch lông. Ánh mắt 
của nó trông vô cùng buồn bã, như muốn nói: “Sao đến giờ 
2 người mới về? Con trai các người đã khiến tôi ra cái bộ 
dạng như thế này đây!”.

Không hiểu chuyện gì xảy ra và cảm thấy có đôi 
chút lo lắng, cặp vợ chồng đã đi khắp các ngõ ngách trong 
nhà, cuối cùng tìm được cậu bé đang nấp ở sau cửa. Đến 
lúc này, họ mới hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra, trong lúc ở nhà, cậu con trai nghịch ngợm 
của họ đã lấy chiếc dao cạo râu mà bố vẫn hay dùng, sau đó 
dùng nó để... cạo hết lông trên đầu của chó cưng. Cậu bé 
cho biết bản thân sợ chó cưng nóng không chịu được nên 
cũng muốn thử cạo lông cho chú chó Golden của gia đình 
như thế xem nó có mát hơn không.

Thế nhưng, sau khi cạo xong, cậu bé lại đột nhiên 
cảm thấy sợ hãi, sợ bị bố mẹ trách phạt nên đã... đi trốn, bỏ 
lại chó cưng nằm chịu trận ở phòng khách.

Chú chó Golden cũng chẳng thích thú gì với việc bị 
bắt ép cạo đầu này, nhưng có lẽ vì nó quá hiền lành nên 
đành phải ngồi im cho cậu chủ nhỏ hành hạ mà không dám 
phản kháng. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của chó cưng, 
cặp vợ chồng vừa buồn cười vừa xót xa, phải thốt lên: 
“Mày đã phải chịu khổ rồi”.

Từ đó, cặp vợ chồng tự hứa với bản thân lần sau 
nhất định sẽ không để cậu con trai nghịch ngợm ở nhà 1 
mình với chó cưng nữa, vì không biết chuyện kinh khủng 
gì còn có thể xảy ra với nó nữa.

Trời nóng có nên cạo lông cho chó hay không?
Khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng 

Internet, nó đã khiến cho nhiều người không nhịn được 
cười. Đúng là chó cưng mà ở với trẻ con nghịch ngợm thì 
chỉ có thiệt thòi thôi.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng, việc 
cặp vợ chồng để con nhỏ ở nhà với chó cưng cũng là việc 
làm liều lĩnh, đe dọa đến sự an toàn của cả 2. Nếu chú chó 
bị trêu chọc và bất ngờ nổi điên tấn công cậu bé, không ai 
dám chắc hậu quả sẽ thế nào. Do đó, dù thú cưng có luôn 
thân thiện hay dễ bảo thì cũng cần phải đề phòng những 
tình huống nguy hiểm, luôn phải đảm bảo trong nhà có 
người lớn để kịp thời xử lý vấn đề.

Ngoài ra, theo 1 bác sĩ thú y trên mạng chia sẻ, 
nhiệt độ cơ thể của chó cưng luôn cao hơn 1 chút so với con 
người, vì thế khi thời tiết nóng lên, chúng sẽ cảm thấy khó 
chịu và sẽ há miệng, thè lưỡi để phân tán nhiệt cơ thể. Chó 
chỉ có thể làm mát cơ thể qua miệng và gan bàn chân, vì 
thế, việc cạo lông chó không hề có tác dụng.

Chưa hết, việc cạo lông trên cơ thể chó còn khiến 
cho da nó mất đi 1 lớp bảo vệ, dễ bị muỗi đốt và mắc các 
bệnh viêm nhiễm, nhất là viêm da hơn cũng như dễ bị áp 
lực tâm lý như sợ hãi, hoảng hốt, do đó, người lớn trong 
nhà cần dặn trẻ tuyệt đối không được tự ý cạo lông cho thú 
cưng. ■

Chó Golden và Husky đều mới 
sinh con, chủ nhân liền chứng kiến 
cảnh tượng dở khóc dở cười

Nhìn vẻ mặt hoang mang của 2 con chó mẹ, 
chủ nhân đã không nhịn được cười và đây 
cũng là điều mà anh không hề nghĩ tới.

Quả thật, nếu nhà bạn có nuôi thú cưng, bạn sẽ 
được chứng kiến vô khối những câu chuyện hài hước và 
thú vị, cả bất ngờ và khiến cuộc sống của bạn thêm phần 
vui vẻ mà trường hợp của 1 người nuôi chó cưng tại Trung 
Quốc dưới đây là 1 ví dụ. 

Được biết, anh Zhang tới từ thành phố Tô Châu, 
tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc có nuôi 2 chú chó 
Husky và Golden. Đây đều là 2 chú chó cái và mới đây, 
chúng đều đã đồng loạt sinh con. Chú chó Husky đẻ được 5 

chú cún con và chú chó Golden đẻ được 9 chú cún con. 
Vấn đề là chó Husky không có đủ sữa cho 5 đứa 

con của mình, vì thế nên những em bé sơ sinh này đã nhanh 
trí... chạy sang “mẹ nuôi Golden” bên cạnh để... bú cho đỡ 
thèm trong sự ngỡ ngàng của chó Golden mẹ. 

“Tất cả bắt đầu với việc chó Husky mẹ không có đủ 
sữa để cho con bú trong vài ngày đầu, nên đám Husky con 
đã chạy sang chỗ chó Golden mẹ để xin... bú nhờ. 

Sau đó chó Husky mẹ cũng có sữa trở lại nhưng vì 
đã quen với vị sữa của chó Golden nên chúng vẫn tiếp tục 
sang bú nhờ. Chính vì thế, những con chó Golden con 
chẳng còn cách nào là phải sang... bú tạm chó Husky mẹ”, 
anh Zhang vui vẻ chia sẻ với truyền thông. 

Theo anh Zhang, 2 con chó mẹ cũng cùng tuổi và 
cũng mang thai rồi sinh con cùng thời điểm. Và may mắn 
là chúng đều rất hiểu chuyện, không có vấn đề gì trong 
việc trợ giúp những chú cún con lấp đầy cái bụng trống. 

Trong những hình ảnh được chủ nhân của chúng 
chia sẻ, có thể nhìn thấy vẻ mặt của 2 con chó mẹ có đôi 
chút ngỡ ngàng và hoang mang trước tình thế “éo le” hiện 
tại, song khi được chia sẻ lên mạng xã hội Douyin, đoạn 
clip nhanh chóng trở nên viral vì độ đáng yêu hết cỡ của 
nó. Nhiều người thừa nhận đây là 1 trong những hình ảnh 
ấm áp nhất về các con vật nuôi mà họ từng được chứng 
kiến. 

“Động vật cũng như con người, chúng cũng biết 
thông cảm, nhường nhịn và giúp đỡ đồng loại đấy”, 1 
người bình luận. 

“Chỉ có 1 chú chó Husky con nhận ra mẹ nó và 
muốn quay về để bú mẹ, dù rằng đã... hết chỗ, còn những 
người anh em của nó thì vẫn bú sữa từ chó Golden mẹ”, 1 
netizen tinh mắt viết. 

“Nhìn vẻ mặt 2 con chó mẹ mà tôi không thể nhịn 
được cười. Chắc chúng đang nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra 
thế này vậy trời? Con tôi thì đang bú người khác. Còn đám 
trẻ con ở đâu lại bú tôi thế này”, 1 người khác hài hước chia 
sẻ. ■ 
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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

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  neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét thuantto@hotmail.com,
phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026

Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

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

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

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. 

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

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

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

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage naèm 
khu 45 North vaø 1960. Tieäm raát ñoâng 
khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc Coâ Dung:

346-290-2676

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, TX - 77465

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

http://www.ioneinsurance.com
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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

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

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

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

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, khoâng coù 
ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 7 baøn, income 
$450,000 trôû leân. Tieäm gaàn phi tröôøng Bush. Giaù 
baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc Taâm: 346-280-1477

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).

Giải cứu chú chó mắc kẹt suốt 2 
ngày trong khe nứt núi lửa

Chú chó bị mắc kẹt trong khe nứt núi lửa suốt 2 
ngày và nhà thám hiểm người Hawaii phải 
trèo vào bên trong mới kéo chú chó thoát ra 

ngoài.
Kawika Singson, một nhà thám hiểm người Hawaii, 

là người khá nổi tiếng trên đảo với những cuộc phiêu lưu 
và thường du lịch mạo hiểm đến gần núi lửa để chụp ảnh 
phun trào.

Vì vậy, khi một con chó được phát hiện rơi vào khe 
nứt núi lửa mọi người đã nghĩ ngay đến Kawika Singson.

Con chó bị mất tích suốt 2 ngày, thông qua chiếc vòng 
cổ gắn định vị GPS cho thấy nó rơi xuống khe nứt trên núi 
lửa Kilauea, đảo Hilo. Kilauea là ngọn núi lửa hoạt động 
mạnh ở Hawaii, phun trào liên tục trong hơn 3 thập kỷ.

Kawika Singson chia sẻ rằng: “Tôi nhận được tin 
nhắn nói về việc một con chó bị rơi trong khe núi lửa trong 
rừng mưa nhiệt đới và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã lái xe di 
chuyển khoảng 160 km để cố gắng giải cứu con chó”.

Chú chó tên là Malka, thuộc về một cậu thiếu niên tên 
là Cody. Sau khi trao đổi với Cody và đội cứu hộ, Kawika 
Singson quyết định di chuyển xuống khe nứt dù biết phải 
đối mặt với nhiệt độ cao đột ngột và khí độc.

Video ghi lại sự việc cho thấy Kawika Singson trang 
bị đồ đạc, thiết bị cần thiết rồi bắt đầu đi xuống khe nứt. 
Người đàn ông đã trông thấy con chó đang bị kẹt giữa 
phiến đá. Anh nắm lấy cổ nó trước khi cố định nó vào sợi 
dây an toàn và từ từ kéo lên khỏi khe nứt nhỏ về phí đội cứu 
hộ đang đợi ở phía trên.

Kawika Singson đi xuống khe nứt hẹp để cứu chú chó 
Malka

Cuối cùng, Kawika Singson đẩy con chó ra khỏi khe 
nứt và từ từ leo ra ngoài. Con chó may mắn không bị 
thương sau cú ngã rơi xuống khe khoảng 7 mét và hai ngày 
không có đồ ăn, thức uống. Việc cứu sống chú chó rơi 
xuống khe nứt núi lửa làm gia tăng thành tích của Kawika 
Singson liên quan đến khu vực không phải ai cũng đủ dũng 
cảm bước lại gần.

Năm 2013, Kawika Singson chịu đựng sức nóng dữ 
dội của dòng dung nham để có được bức ảnh từ đỉnh núi 
lửa Hawaii. Anh đã đứng trên một lớp đá mỏng chỉ cách 
magma vài cm, chân máy và giày của anh bị bốc cháy dữ 
dội.

Năm 2015, anh cố gắng chụp cảnh núi lửa Kilauea 
phun trào một cách rõ nét. Cảnh quay tuyệt đẹp ghi lại tạo 
khu vực ở giữa Waikupanaha và Công viên Quốc gia Núi 
lửa Hawaii, ngoài khơi của Đảo Lớn. ■ 

Xác ướp tự nhiên 100 năm hiếm 
thấy ở Colombia

Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải khoa 
học về hơn một chục xác ướp tự nhiên trong 
lăng mộ ở vùng núi cao tại Colombia.

Nhiều hình ảnh ghi lại cho thấy những xác ướp tự 
nhiên trong tình trạng cực kỳ tốt có niên đại khoảng 100 
năm ở San Bernardo, Colombia.

Ướp xác là một quá trình bảo quản thi thể sau khi chết 
bằng cách cố ý làm khô, ướp với hoá chất nhưng các xác ở 
San Bernardo được ướp một cách tình cờ.

Ước tính có khoảng hơn 10 thi thể tại khu lăng mộ cao 
trên dãy núi Andes, cách thủ đô Bogota của Colombia 
khoảng 40 dặm về phía tây nam. Các nhà khoa học hiện 
vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi tại 
sao những xác ướp được bảo quản tốt như vậy.

Một số chuyên gia cho rằng do điều kiện khí hậu và độ 
cao của địa phương tạo ra ảnh hưởng tốt đến thành phần 
hoá học trong đất, có thể hoạt động giống như chất dùng để 
ướp xác một cách tự nhiên. Trong khi đó, người dân địa 
phương cho rằng những xác ướp được bảo quản tốt là do 
chế độ ăn uống của người bản địa xưa. Đó là chế độ ăn 
nhiều guatila, một loại trái cây màu xanh, có gai trên vỏ, 
rất nhiều vitamin C. Một loại rau khác cũng có khả năng 
bảo quản thi thể tốt đó là cây balu, giống như một loại đậu 
có kích thước lớn.

Tuy nhiên, lý thuyết này không giải thích được vì sao 
quần áo của xác ướp vẫn còn khá nguyên vẹn. Những xác 
ướp có tuổi đời khoảng 100 năm, phần lớn có danh tính vì 
phía trên mỗi thi thể là những tấm bảng có mô tả đặc điểm 
cá nhân.

Ví dụ như xác ướp của một người phụ nữ có tên là 
Margarita, là một người nội trợ hết sức tận tâm, cô hay làm 
bánh ngô và pha cà phê cho mọi người. Nhìn vào khuôn 
mặt của các thi thể, một số họ có vẻ bình tĩnh giống như họ 
ra đi trong yên bình và thoải mái, trong khi những người 
khác có vẻ nhăn nhó hơn. Một số thi thể là trẻ em, một số 
vẫn còn mặc quần áo và giày dép.

Sau khi lau rửa cẩn thận, những xác ướp được đặt 
trong tủ kính và đem trưng bày tại khu riêng ở thị trấn nhỏ 
của Colombia.

Theo các chuyên gia, quá trình ướp xác tự nhiên từng 
được phát hiện ở Guanajuato, Mexico. Khu vực này có khí 
ngầm và thành phần hoá học đặc biệt trong đất là nguyên 
nhân giúp cho các thi thể bảo quản trong tình trạng tốt.

Những xác ướp ở Guanajuato có từ nửa đầu thế kỷ 19 
trong khi các xác ướp ở San Bernardo là khoảng 100 năm 
tuổi. ■

Chó Husky trốn đi chơi cả đêm, 
sáng mang về 1 tờ giấy khiến chủ 
vừa đọc vừa tăng xông

Nội dung trên tờ giấy khiến chủ nhân dở khóc 
dở cười vì chú chó Husky nhà mình.

Câu chuyện về một chú chó Husky nghịch ngợm mà 
trang tin Sohu mới đây đăng tải đã khiến cư dân Trung 
Quốc một phen cười nghiêng ngả.

Theo đó, một người đàn ông tại Trung Quốc đã nuôi 
một chú chó Husky vô cùng ngổ ngáo và nghịch ngợm. 
Ngày thường, chú thường xuyên phá phách đồ đạc, cãi lại 
lời chủ nhân, thậm chí còn biết cách “trêu ngươi” chủ của 
mình bằng cách trốn đi khiến anh chàng nhiều phen hốt 
hoảng vì tưởng lạc mất chó. Anh đã nhiều lần tìm cách dạy 
dỗ lại chú chó nhà mình nhưng có chú ta vẫn chứng nào tật 
nấy.

Một hôm, chú chó Husky lại chạy ra đường vào buổi 
tối, do đã quen với sự nghịch ngợm của chú chó, người chủ 
chỉ ngồi yên chờ chó cưng tự biết đường mò về.

Nào ngờ, chú ta lang thang cả đêm, đến sáng mới thấy 
mặt, trên người còn được cài thêm một tờ giấy. Chủ nhân 
chú chó thấy lạ bèn mở ra xem, nội dung trong đó khiến 
anh bất ngờ nhìn chú chó rồi cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ.

Nội dung của tờ giấy như sau: “Chúng tôi đang nướng 
BBQ trong vườn thì chú chó Husky của anh tự nhiên xuất 
hiện, có đuổi cũng không thèm đi. Chúng tôi đã cho nó ăn 
một ít, thế nhưng anh bạn à, chó của anh sao lại ăn nhiều 
như thế chứ?

Nó ngốn mất của chúng tôi 20 xiên thịt và 3 xiên rau 
mà vẫn còn mặt dày ngồi xin tiếp, chúng tôi đành phải cho 
nó thêm 3 miếng thịt lớn nữa thì mới chịu rời đi. Tôi thấy 
anh dắt chú chó đi dạo quanh khu này rồi, lần sau gặp anh 
bạn phải mời tôi bữa cơm để thanh toán tiền thịt nướng đấy 
nhé”.

Hóa ra tối hôm qua chú chó Husky đã ra ngoài “ăn 
chực” của nhà người khác, đã vậy là còn vô tư mang “hóa 
đơn” về cho chủ.

Người chủ sau khi biết chuyện chỉ đành bất lực “chào 
thua” chú chó nhà mình, nếu cứ tiếp tục để chú chó tự do ăn 
đồ của hàng xóm, anh có thể đi đến bước đường “phá sản” 
lúc nào không hay. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

607-1996/1564

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå ñi boä tôùi 

Hong Kong, Taân Bình, Thanh Bình. Ñaày ñuû 

tieän nghi, giaët saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

_____________________________________

610-1996/1564

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra HK4. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. Beáp roäng raõi, 

khu nhaø vui vaø an ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ 

ñoäc thaân, laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

583-1994/1562

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

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
_________________________________________________

573-1993/1561

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

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.

832-277-4568

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

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

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

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.

Vui Cöôøi
TỘI LỖI…

Một cha xứ tâu với cha bề trên:

- Thưa đức cha tôi đã chửi bậy.

- Thế làm sao mà chửi?

- Tôi đi đánh gôn

- Vì thế mà chửi à?

- Không, tôi đánh 1 cú rất đẹp. Nhưng tự 

nhiên bóng trúng phải con chim.

- Vì thế mà chửi à?

- Không, quả bóng bắn sang hướng khác, 

đập vào tảng đá.

- Vì thế mà chửi à?

- Không, quả bóng đập vào tảng đá, lăn đến 

cách lỗ 1cm thì dừng lại.

- Ô, đkm thế mà không vào à!?

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 
cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy. 
Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

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.

Vui loøng lieân laïc: 713-907-2478

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng
Gaàn Hong Kong 4

Jan 12, 2022

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 4br, 3ba, 
double garage, 2400 sqft, haøng raøo tröôùc/sau. Xoùm 
gieàng trung löu, gaàn nhaø thôø/chuøa, tröôøng, chôï, 
quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa 

chöôùc caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï 

döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng... 

Nay con caàn khaån Cha giuùp con vöôït qua khoù 

khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

Vì sao hôn nhân tuổi hoa râm dễ 

vỡ?

Tại Mỹ, tỷ lệ ly hôn ở những người trên 50 tuổi 

đ ăng gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2010.ã t

Trong xã hội ngày nay, những cuộc chia tay ở tuổi 

trung niên dần phổ biến hơn so với các thế hệ trước. Susan 

L. Brown, giám ốc Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu đ

Hôn nhân và Gia ình tại đ Đại học Bowling Green State ở 

Ohio, Mỹ nhận xét: “Những người lớn tuổi ngày nay ít có 

khả n ng sẵn sàng tiếp tục cuộc sốn hôn nhân rỗng tuếch. ă

Hôn nhân trong thời ại này hướng ến hạnh phúc cá nhân đ đ

nhiều hơn so với các thập kỷ trước. Lứa tuổi trung niên ặt đ

kỳ vọng rất cao vào những iều tạo nên thành công trong đ

hôn nhân”.

Ảnh Minh Họa
Vậy thủ phạm chính dẫn ến ly hôn ở lứa tuổi tóc ã đ đ

hoa râm là gì?
Sự không chung thủy
Bà Brown, nhà sáng lập và vận hành website chuyên 

về ly hôn ở tuổi trung niên (Midlife Divorce Recovery), 

cho rằng một trong những lý do lớn nhất dẫn ến ly hôn đ

hoa râm là sự không chung thủy. ây là lựa chọn của một Đ

trong hai ối tác khi phát hiện nửa kia phụ bạc mình, khiến đ

họ không còn ý ì bất cứ lý do nào. Brown định níu kéo dù v

cho rằng việc ly hôn giúp cho cuộc sống của mình trở nên 

độ đc lập hơn và có nhiều iều tích cực hơn, ví dụ như sự vui 

vẻ, những những mục ích mới...đ
Vấn đề tiền bạc
Trong cuộc khảo sát “C ng thẳng ở Mỹ” n m 2020 do ă ă

Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ thực hiện, 64% người trưởng 

thành cho biết tiền bạc là nguồn c ng thẳng áng kể trong ă đ

cuộc sống của họ. Mỗi người có một cách quản lý tiền bạc 

khác nhau nên dễ nảy sinh mâu thuẫn.
Karen Covy, luật sư ly hôn ở Chicago, cho biết không 

phải lúc nào vấn ề tiền nong giữa vợ chồng cũng bao gồm đ

việc có bao nhiêu tiền. ó còn là quan  tiền có ý nghĩa Đ điểm

thế nào với vợ/chồng, những quan điểm đó có mâu thuẫn 

nhau hay không? Ví dụ, đối với người thích tiêu tiền, tiền 

bạc tương đương với tự do đ; trong khi ối với người tiết 

kiệm, tiền ại diện cho sự an toàn. Người hay tiêu tiền coi đ

những người tiết kiệm là keo kiệt, trong khi những người 

tiết kiệm có thể coi những người hay tiêu tiền là lãng phí. 

Một xung đột phổ biến khác là một người ở nhà làm nội 

trợ, người kia kiếm tiền cho gia đình, cuối cùng giữa hai 

người nảy sinh mâu thuẫn c ng thẳng về quan iểm tài ă đ

chính. Sau nhiều n m, khi mâu thuẫn tích tụ bùng nổ, hai ă

phía khó tránh sự ổ vỡ.đ
Thiếu giao tiếp
Nghiên cứu hành vi của các cặp vợ chồng do Viện 

Gottman thực hiện chỉ ra có bốn phong cách giao tiếp gây 

ra sự kết thúc của một mối quan hệ, ó là chỉ trích, khinh đ

thường, phòng thủ và “ném á”. Trong mối quan hệ vợ đ

chồng, khi một trong những lối ứng xử này xuất hiện, giữa 

hai người hình thành sự xa cách và tâm lý không tin cậy, 

dần là nguyên nhân dẫn đến chia tay.
Tổ ấm trống rỗng
Mùa hè n m 2019, khi hai con gái ã lớn, anh Dan ă đ

Tricarico - người Mỹ, 57 tuổi, nhận ra rằng vợ chồng anh 

đ đến nhau nữa. Anh nhận thấy ã thực sự không còn cần 

trong mối quan hệ, khi hai người di chuyển theo những 

hướng khác nhau và có những ưu tiên khác nhau, giữa họ 

d điểm chung nào. Đó là lúc tổ ấm, thứ hai ần không còn 

người cùng vun đắp trở nên trống rỗng và mất đi mọi giá trị 

cảm xúc.
Khi một trong hai người không còn tìm thấy sự ấm áp 

trong ngôi nhà từng xây đắp sau nhiều năm, xu hướng rời 

đi đó sẽ h Đây đình thành. có thể là khởi ầu cho việc một 

trong hai phía tìm một tình yêu mới, khiến hôn nhân tan 

vỡ.
Các vấn đề không được giải quyết trong quá khứ
Những mâu thuẫn, bất ồng quan iểm tồn ọng suốt đ đ đ

nhiều n m không ược giải thích có thể giống như một ă đ

đ đám lửa âm ỉ, một lúc nào ó sẽ bùng phát, cháy dữ dội và 

làm tan vỡ hôn nhân.
Bernadette Murphy, 58 tuổi, một phụ nữ Mỹ ã thông đ

báo ly hôn năm 2021, sau nhiều năm sống với chồng. Cô 

nói bạn bè rất sốc khi vợ chồng cô tuyên bố ly hôn. Tuy 

nhiên, chỉ cô và chồng biết l đ đý do tại sao họ i ến lựa chọn 

này sau nhiều lần nung nấu ý ịnh. Cô nhận xét giữa hai đ

người có sự khác biệt về quan iểm sống và luôn không đ

hợp nhau, dẫn ến rất nhiều vấn ề không ược giải quyết đ đ đ

trong quá khứ.
Theo các nhà tâm lý học, những vấn đề không được 

giải quyết trong suốt thời gian chung sống có thể gây ra sự 

ức chế tâm lý, tổn thương cảm xúc, khiến hạnh phúc hiện 

tại bị e dọa. Trong khi ó, tuổi trung niên là khoảng thời đ đ

gian mỗi người tạm biệt một giai oạn của cuộc ời, ồng đ đ đ

thời chào ón một giai oạn khác. Do ó, việc thừa nhận, đ đ đ

giải quyết các vấn ề chưa ược giải quyết giúp giải phóng đ đ

bản thân mỗi người khỏi những ràng buộc, kìm hãm họ 

khỏi sự thoải mái trọn vẹn. ■
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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

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

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

ONLINE or ON-CAMPUS

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 Office: 281.931.7717

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

PASADENA CAMPUS Office: 713.920.1120

213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

Diane Nguyen
Campus Director

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.

Ba nguyên tắc rèn luyện não bộ 
để ngủ ngon hơn

Giấc ngủ kém chất lượng có thể ảnh hưởng tiêu 
cực ến cơ thể và tâm trí. Học ược cách ngủ đ đ
ngon hơn mỗi êm sẽ giúp bạn ngăn ngừa đ

điều này.
Dưới tác động của cuộc sống hiện đại với ánh sáng 

xanh từ thiết bị điện tử như TV, máy tính, điện thoại thông 
minh, giấc ngủ của con người bị ảnh hưởng, đặc biệt là 
nhịp điệu sinh học về thời gian ngủ, thức giấc.

Theo  tiến sĩ Michael Grandner, nhà tâm lý học CNN,
lâm sàng kiêm chuyên gia về giấc ngủ, cho biết để nhịp 
điệu giấc ngủ trở lại đồng bộ, chúng ta cần luyện tập cho 
não bộ của mình. Ông Gradner là người phụ trách chương 
trình nghiên cứu về giấc ngủ và sức khỏe tại Đại học 
Arizona và Phòng khám Y học về Giấc ngủ Hành vi tại 
Trung tâm Y tế Đại học Banner ở Tucson (Mỹ).

“Giấc ngủ có tính lập trình cao và thích ứng với hoàn 
cảnh. Vì vậy, bạn hãy tạo ra tình huống mà bạn muốn nó 
thích nghi, làm điều đó thường xuyên, và trong thời gian 
ngắn, n điều này giúp tôi ngủ'ão bộ sẽ nói 'Nhìn xem, ”, ông 
Grandner nói.

Lên lịch trình và bám sát nó
Melatonin là loại hormone được cơ thể sản xuất để 

điều chỉnh khi bạn buồn ngủ và khi thức dậy. Vào ban đêm, 
mức độ melatonin tăng lên, trở thành tín hiệu quan trọng 
cho cơ thể rằng đã gủ.đến giờ đi n

Việc sản xuất melatonin bị ngừng lại bởi ánh sáng. Vì 
vậy, bạn nên để mức độ hormone này giảm tự nhiên bởi 
ánh sáng ban ngày. Điều này giúp bạn thoải mái và sẵn 
sàng chào đón ngày mới vào sáng hôm sau.

Grandner cho biết để hoạt động hiệu quả, việc giải 
phóng hormone này cần phải diễn ra đều đặn. Vì vậy, nếu 
giờ đi ngủ và thời gian thức dậy của bạn thay đổi từ ngày 
này sang ngày khác hoặc vào cuối tuần, nhịp điệu giấc ngủ 
không thể đoán trước được và cơ thể không biết cách phản 
hồi.

Một cách để biến điều đó thành hiện thực là mỗi người 
cần có thời gian thức dậy tiêu chuẩn, ngay cả vào cuối 
tuần, kỳ nghỉ hoặc sau đêm ngủ không ngon giấc.

Grandner cho biết: “Không phải lúc nào chúng ta 

cũng kiểm soát được thời điểm buồn ngủ nhưng có thể 
kiểm soát được thời điểm thức dậy. Điều này sẽ kích hoạt 
bộ đếm thời gian nhỏ trong não để thiết lập nhịp điệu cho 
giấc ngủ của chúng ta”.

Theo chuyên gia này, bộ não “thích” tính thường 
xuyên và khả năng dự đoán. Thức dậy vào cùng một thời 
điểm mỗi ngày, kèm theo việc tiếp xúc ánh sáng và di 
chuyển ngay khi thức dậy, sẽ thiết lập các nhịp điệu khác 
trong ngày và giúp bạn tăng cường năng lượng, tâm trạng 
tốt.

Đừng nằm trên giường khi bị tỉnh giấc
Ông Grandner cho biết đó là quy tắc vàng trong y học 

giấc ngủ, được chứng minh bởi các nghiên cứu dữ liệu 
trong nhiều thập kỷ. Trên thực tế, mẹo này hiệu quả đến 
mức khi được sử dụng cho bệnh nhân trong phòng khám 
của mình, ông Grandner nhận định nó thậm chí có thể đánh 
bại các loại thuốc ngủ được kê đơn.

“Nếu bị tỉnh giấc, bạn đừng nằm trên giường khi chưa 
ngủ lại được. Cho dù là mới bắt đầu đi ngủ hay giữa đêm, 
nếu bạn đã thức ãy được 20-30 phút, h đứng dậy và khởi 
động lại. Có thể bạn chỉ cần 5 phút để buồn ngủ hoặc có thể 
là một giờ, nhưng đừng dành thời gian đó để thức trên 
giường”, ông Grandner khuyên.

Tại sao điều đó lại quan trọng? Grandner giải thích 
nằm trên giường khi thức giấc có thể hình thành mối liên 
hệ dẫn ì là nơi thư đến chứng mất ngủ kinh niên. Thay v
giãn, yên bình ìm vào giấc ngủ, giường sẽ trở thành để ch
mối lo lắng, trằn trọc, khiến bạn thường xuyên phải trở 
mình và thức dậy mệt mỏi.

Thay đổi nhận định về giấc ngủ
Nhiều người coi ngủ là việc cuối cùng mà họ phải làm 

trong một ngày mệt nhọc, sau nhiều vấn đề như việc nhà, 
bài vở, công việc, phim ảnh… Ông Grander nói rằng suy 
nghĩ đó cần phải được thay đổi.

“  khoảng thời gian còn Đừng xem giấc ngủ của bạn là
lại trong ngày. Thay vào đó, bạn nên coi nó là khoảng thời 
gian bạn cần để chuẩn bị cho một ngày hôm sau hiệu quả. 
Nó không chỉ là sự thay đổi nhỏ trong suy nghĩ, nó thực sự 
rất quan trọng”, ông Grandner khuyên.

Hầu hết người lớn cần ngủ 7-8 tiếng để được nghỉ 
ngơi đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Mỹ (CDC). Vì vậy, nếu một người cần thức dậy 
lúc 7h sáng mỗi ngày, để có 8 giờ nghỉ ngơi tối ưu, họ cần 
đi ngủ vào lúc 11h đêm.

Nếu thử những mẹo này mà vẫn không thể thư giãn 
hay giấc ngủ không ãy liên hệ với bác được cải thiện, bạn h
sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần. ■

Phải làm gì khi bị đau gót chân?

Chấn thương gót chân nếu nhẹ sẽ gây đau nhức 
gót, nặng có thể khiến bàn chân không thể đi 
đứng được. Nếu các biện pháp điều trị tại nhà 

không hiệu quả, người bệnh phải đến bác sĩ khám.
Bàn chân và cổ chân được tạo thành từ 26 xương, 33 

khớp xương và hơn 100 sợi gân. Trong đó, xương gót chân 
là xương lớn nhất ở bàn chân, theo chuyên trang sức khỏe 
Medical News Today (Anh).

Có nhiều nguyên nhân gây , trong đó phổ đau gót chân
biến nhất là viên cân gan chân, bong gân, gãy xương, viêm 
gân Achilles, viêm bao hoạt dịch, viêm khớp phản ứng.

Khi bị đau gót chân, điều trước tiên mọi người cần 
làm là hãy thử một số biện pháp điều trị tại nhà, chẳng hạn 
như nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, chườm đá vào gót chân 10 
đến 15 phút/lần và 2 lần/ngày.

Ngoài ra, người bệnh còn có thể dùng các loại thuốc 
giảm đau không kê đơn, chọn loại giày êm ái để đi hay 
dùng dụng cụ nâng gót chân. Nếu cơn đau sau 2 đến 3 tuần 
mà không thuyên giảm th đi bác sĩ khám.ì cần 

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, mọi người cần đến bác sĩ khám ngay lập 

tức nếu cơn đau gót chân quá dữ dội, đau kèm theo nổi mẩn 
đỏ ở gót chân, bị sưng gót chân hoặc đau đến mức không 
thể bước đi. Đây là các dấu hiệu cho thấy chấn thương ở 
mức độ nghiêm trọng.

Bác sĩ sẽ kiểm tra các triệu chứng, có thể yêu cầu chụp 
X-quang để xác định nguyên nhân. Khi đã xác định 
nguyên nhân gây đau gót chân, bác sĩ sẽ đưa ra phương 
pháp điều trị cụ thể.

Trong nhiều trường hợp, vật lý trí liệu được khuyến 
cáo để tăng cường sức mạnh cơ, gân ở bàn chân, từ đó giúp 
ngăn ngừa nguy cơ chấn thương trong tương lai. Bác sĩ 
cũng có thể kê thuốc chống viêm. Thuốc có thể ở dạng 
uống hay dạng tiêm. Tùy từng trường hợp mà bàn chân đau 
sẽ được băng lại hoặc mang loại giày dép đặc biệt khi bước 
đi.

Một số ít ca bệnh có thể cần phẫu thuật. Tuy nhiên, 
phương pháp điều trị này cần nhiều thời gian để hồi phục.

Ngăn ngừa bệnh lúc nào cũng tốt hơn là trị bệnh. Để 
ngăn ngừa đau gót chân, mọi người cần lựa chọn loại giày 
phù hợp. Trước khi tập luyện thể thao thì cần khởi động kỹ. 
Các bài tập phải ở mức độ phù hợp để giảm nguy cơ chấn 
thương. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi thì không nên tập mà 
dành thời gian nghỉ ngơi. Cần ăn uống lành mạnh và tránh 
để cơ thể tăng cân, theo Medical News Today. ■ 
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
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281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com
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 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

405-2040/1608

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Vì sao khi ăn thực phẩm giàu sắt 
không nên uống trà?

Trà là thức uống phổ biến có nhiều lợi ích cho 
sức khỏe. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, khi 
uống trà cùng thời điểm với một bữa ăn giàu 

chất sắt có thể làm giảm hấp thu sắt, giảm nồng độ sắt trong 
máu, đồng thời cũng làm giảm khả năng chống oxy hóa 
của trà xanh.

1. Uống trà có thể cản trở sự hấp thu sắt từ thức ăn 
không?

Sắt là một khoáng chất quan trọng được cơ thể chúng 
ta sử dụng để hình thành các tế bào hồng cầu và cung cấp 
oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt có thể dẫn đến mệt mỏi, khó 
thở, đau đầu, chóng mặt, khó tập trung và có thể bị thiếu 
máu do thiếu sắt.

Một số nghiên cứu cho thấy, đồ uống có chứa 
polyphenol như trà, cà phê và ca cao là những chất ức chế 
mạnh sự hấp thu sắt. Các polyphenol được tìm thấy trong 
trà và cà phê được cho là những chất ức chế chính hấp thụ 
sắt.

Đối với trà xanh, các hợp chất phenolic (hoạt động 
như chất chống oxy hóa) có trong lá trà xanh liên kết với 
sắt trong chế độ ăn uống và ức chế đáng kể sự hấp thụ của 
nó. Uống trà trong bữa ăn có thể làm giảm một nửa sự hấp 
thu sắt.

Ngoài ra, chất tanin được tìm thấy trong trà ức chế sự 
hấp thụ sắt. Những hợp chất này liên kết với sắt trong quá 
trình tiêu hóa, làm cho nó khó hấp thu hơn. 

Ảnh hưởng của chúng đối với sự hấp thu sắt phụ thuộc 
vào liều lượng, có nghĩa là sự hấp thu sắt giảm khi hàm 
lượng polyphenol trong thực phẩm hoặc đồ uống tăng lên.

Nghiên cứu cũng cho thấy, các bữa ăn giàu protein và 
sắt cũng sẽ tương tác với các polyphenol trong trà xanh và 
làm giảm khả năng chống oxy hóa của chúng. Trong 
trường hợp này, bạn có thể không nhận được đầy đủ lợi ích 
từ trà xanh.

Ảnh minh họa
2. Nên uống trà như thế nào để không làm giảm 

hấp thu sắt?
Tanin là hóa chất được tìm thấy trong các loại thực 

phẩm có nguồn gốc thực vật khác nhau như các loại trà, 
hạt, rau và trái cây. Chúng là một loại polyphenol có đặc 
tính chống oxy hóa và chống viêm.

Tanin có thể cản trở cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm. 
Tuy nhiên, chúng cũng có đặc tính chống oxy hóa, có thể 
giúp ngăn ngừa bệnh tim, ung thư và các tình trạng sức 
khỏe khác.

Vì vậy, để nhận được tối đa lợi ích của trà và hạn chế 
sự cản trở hấp thu sắt, đặc biệt là đối với những người bị 
thiếu máu do thiếu sắt cần bổ sung thực phẩm giàu sắt 
trong chế độ ăn uống, bạn cần lưu ý:

- Khi ăn bữa ăn giàu thực phẩm bổ sung sắt, không nên 
uống trà cùng thời điểm. Nên uống trà ít nhất một giờ trước 
hoặc sau bữa ăn.

- Nếu bị thiếu máu do thiếu sắt, người bệnh cần phải 
thay đổi chế độ ăn uống. Cụ thể: tăng cường thực phẩm 
giàu chất sắt và thực phẩm giàu vitamin C, axit folic để 
giúp cơ thể hấp thu chất sắt tốt hơn.

- Tăng cường ăn các thực phẩm giàu chất sắt như: thịt 
bò, hàu, thịt gà; ậu lăng, đậu phụ, khoai tây, hạt điều, đậu, đ
rau lá xanh đậm (như rau bina và cải xoăn), ngũ cốc nhiều 
cám…

- Nên ăn các loại trái cây  giàu vitamin C như: trái cây 
họ cam quýt (cam, chanh, bưởi), mâm xôi, việt quất, kiwi, 
xoài, đu đủ, dưa hấu, dứa, dâu tây, mơ khô, đào, mận 
khô… để giúp hấp thu sắt tốt hơn. 

Đồ uống có chứa polyphenol như trà có thể ức chế sự 
hấp thu sắt. Tuy nhiên, những người khỏe mạnh có nguy 
cơ thiếu sắt thấp không cần hạn chế uống trà. 

Các nhóm có nguy cơ thiếu sắt bao gồm phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, những người có chế 
độ ăn uống kém hoặc thiếu máu do thiếu sắt cần lưu ý tăng 
cường thực phẩm giàu sắt và tăng hấp thu sắt trong chế độ 
ăn uống, đồng thời cần lưu ý uống trà xa bữa  ■ăn.

Mỹ: Tiêm mũi 3 mà không biết 
mình đang mắc Covid-19, có sao 
không?

Một số người có thể không biết họ đang mắc 
Covid-19 ngay trước khi tiêm mũi 3 vắc 
xin.

Điều gì xảy ra khi một người tiêm mũi 3 trong khi 
đang bị nhiễm Covid-19?

Trang tin về y khoa  ã nói chuyện MedPage Today đ
với các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và vi sinh để tìm 
hiểu về trường hợp này.

Cho dù vô tình nhiễm virus ngay trước hoặc ngay sau 
khi tiêm mũi 3, nhiễm Covid-19 có thể gây ra các triệu 
chứng, nhưng không có khả năng ảnh hưởng đến tác dụng 
của mũi tiêm thứ 3, tiến sĩ Amesh Adalja, bác sĩ về bệnh 
truyền nhiễm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins 
(Mỹ), cho biết.

Ông nói, có thể nó sẽ không gây ra tác dụng lớn nào 
ngoài việc người bệnh có thể gặp phải nhiều triệu chứng 
hơn do cả vắc xin và nhiễm Covid-19 gây ra. Có thể khó 
chịu hơn bình thường, theo MedPage Today.

Thực tế, nguy cơ nhiễm Covid-19 trong vòng 6 ngày 
sau khi tiêm mũi 3 vẫn cao như trước khi tiêm, theo một 
nghiên cứu được công bố trên JAMA Internal Medicine.

Tiến sĩ Simone Wildes, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm 
tại Trung tâm y tế South Shore Health (Mỹ), cho biết mặc 
dù nhiễm Covid-19 gần hoặc xung quanh thời điểm tiêm 
chủng không phải là hiếm hoặc đặc biệt có hại, nhưng sẽ 
tốt hơn nếu đợi cho đến khi lượng kháng thể giảm xuống 
sau khi nhiễm Covid-19, rồi hãy tiêm mũi 3.

Ban đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch 
bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị nên đợi 90 ngày sau khi 
nhiễm Covid-19 mới tiêm chủng.

Nhưng đến nay các hướng dẫn đã thay đổi để giảm 
nguy cơ người bệnh có thể bỏ mất mũi vắc xin thứ 2 hoặc 
thứ 3 sau khi chờ đợi.

Hướng dẫn của CDC Mỹ cập nhật: “Những người 
nhiễm Covid-19 có triệu chứng nên đợi cho đến khi khỏi 
bệnh và ngừng cách ly để được tiêm chủng”.

Nếu bạn bị nhiễm bệnh ngay trong khoảng thời gian 
tiêm mũi 3, bạn không chỉ mất khả năng miễn dịch ở niêm 
mạc mà còn thiếu lợi thế trong quá trình các tế bào miễn 
dịch được huấn luyện trong những tuần sau khi tiêm 
chủng.

Tiến sĩ Benjamin tenOever, giáo sư khoa vi sinh tại 
Trường Y NYU Grossman (Mỹ), nói: Khoảng thời gian từ 
khi tiêm mũi 3 đến khi tiếp xúc với virus thực sự, nếu càng 
lâu thì càng tốt, vì hệ thống miễn dịch ã có đ đủ thời gian để 
khám phá các không gian và cách để ngăn chặn virus.

Nhưng nếu không may bị nhiễm Covid-19 và hồi 
phục, thì quá trình học hỏi miễn dịch của cơ thể sẽ được 
điều chỉnh theo cách mà vắc xin mRNA không thể tạo ra,  
theo MedPage Today.

Làm sao để biết các triệu chứng sau khi tiêm mũi 3 
là do vắc xin hay do nhiễm Covid-19?

Tiến sĩ Adalja nói rằng mặc dù sốt, đau nhức cơ và đau 
đầu có thể xảy ra với cả hai tình huống, nhưng tác dụng 
phụ của vắc xin có thể phân biệt với các triệu chứng của 
nhiễm Covid-19 ở một mức độ nào đó.

Tiến sĩ Adalja giải thích: “Các triệu chứng về đường 
hô hấp trên sẽ là một manh mối. Bao gồm đau họng, nghẹt 
mũi, mất vị giác và khứu giác. Và các triệu chứng có kéo 
dài hay không. Tác dụng phụ của mũi 3 có thể kéo dài chỉ 1 
- 2 ngày, nhưng nếu các triệu chứng kéo dài hơn, có thể đó 
là nhiễm Covid-19”, theo MedPage Today.

Điều quan trọng là, nếu các triệu chứng kéo dài quá 72 
giờ, nên báo cho bác sĩ và đi xét nghiệm, vì tác dụng phụ 
của vắc xin sẽ không vượt quá thời điểm đó đối với hầu hết 
mọi người, tiến sĩ Wildes lưu ý. ■ 



The VietNam PostThe VietNam Post
Page 08* Issue # 1543 * FRIDAY December 31, 2021 The VietNam PostThe VietNam Post
Page 8B* Issue # 1554 * FRIDAY March 18, 2022

Thanh Long Đỏ Măng Tây Cà Chua Xà Sách Hộp

Bông Cải Xanh Cam Cải Bẹ Táo

Lê Đại Hàn Khoai Lang Táo Fuji Hẹ Lá

Thịt Cừu Cắt Lát Thịt Bò Thịt Bò Ướp Sẳn

Kim Chi Cơm Hộp Nấu Sẳn Mì Ăn LiềnBa Rọi Cắt Lát Đùi Gà Ướp Sẳn Thịt Lợn Vai

Cua Hoàng Đế Lươn Đông Lạnh Tôm Nguyên Đầu

Hàu Đông Lạnh Sò Cá Hố
Ngũ Cốc 7 Loại

Sữa Hộp Hạt Dẽ Nướng

Tương Chin-Su Sốt Ướp Thịt Nướng Bún Gạo Nhỏ Thịt Gà Ướp Sẳn
Há Cảo Hấp

Xoài Không Hạt
Bánh Kẹp Đường Đen Boba Táo Tẩm Đường

Bánh Gạo
Nước Dừa Trứng Gà Bột Mật Ong Chảo Chiên

Hộp Cơm Không Rỉ Bàn Chải Đánh Răng Bộ Lâu Nhà
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