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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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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

Chín tuổi trở thành huấn luyện 
viên yoga, cậu bé lập kỷ lục thế giới

Một cậu bé người Ấn Độ lập kỷ lục Guinness 
thế giới trở thành huấn luyện viên yoga trẻ 
nhất từ trước đến nay khi mới 9 tuổi và 220 

ngày.
Reyansh Surani, người Ấn Độ, hiện đang sống cùng 

gia đình tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất khiến nhiều người ngưỡng mộ vì thành tích đáng nể 
trong bộ môn yoga.

Reyansh Surani tập yoga cùng bố mẹ khi mới 4 tuổi. 
Hành trình trở thành một huấn luyện viên của cậu bé bắt 
đầu khi cha mẹ mình đăng ký cho cậu tham gia khóa đào 
tạo giáo viên yoga 200 giờ của Trường Yoga Anand 
Shekhar ở Rishikesh, Ấn Độ.

Reyansh Surani cho biết: “Tôi đam mê bộ môn yoga 
từ lâu. Nhưng lúc đầu tôi tham gia cùng bố mẹ nhưng sau 
đó bản thân cũng rất thích trở thành huấn luyện viên yoga”.

Cậu bé đã hoàn thành khóa học một cách xuất sắc, trở 
thành huấn luyện viên yoga được nhận giấy chứng nhận 
trẻ nhất thế giới.

Ảnh minh họa
Để đạt được thành tích như ngày hôm nay, Reyansh 

Surani đã từng trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó 
khăn. Cậu bé phải chịu một cú sốc văn hóa khi chuyển môi 
trường sống từ Dubai hiện đại sang vùng nông thôn ở 
Rishikesh.

Cuộc sống không có internet, thiếu thốn vật chất, 
không có máy lạnh, điều hoà, gần gũi với thiên nhiên giúp 
Reyansh Surani rèn luyện để phấn đấu vươn lên.

Reyansh Surani chia sẻ rằng: “Lúc đầu, tôi thấy rất 
nhiều khác biệt, khá khó khăn. Nhưng sau đó tôi cảm thấy 
được một cuộc sống tĩnh lặng, gần gũi với thiên nhiên, thật 
thú vị. Đó là một môi trường tốt để thư giãn và tập luyện 
yoga”.

Hiện tại, Reyansh Surani đang dạy các lớp yoga cho 
trẻ em trong trường học cũng như trung tâm ở bên ngoài.

“Tôi rất vui vì có cơ hội truyền kinh nghiệm, kiến   thức 
của mình cho các cá nhân trên khắp thế giới vì chính sự an 
toàn của họ”, Reyansh Surani nói.

Khi giành được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới, 
Reyansh Surani vô cùng tự hào. “Tôi là người đầu tiên 
trong cộng đồng, trường học nhận được kỷ lục danh giá 
này”, Reyansh Surani nói.

Năm nay, Reyansh vẫn tập trung vào việc dạy yoga và 
học tốt ở trường. Cậu bé chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào 
cho tương lai, nhưng một trong những mục tiêu của cậu là 
tổ chức các buổi học yoga online trên khắp thế giới.

Theo Reyansh Surani, lời khuyên cho những người 
mới bắt đầu đến với bộ môn yoga là hãy kiên trì tập luyện 
và chân thành. “Yoga rất thú vị, không hề nhàm chán như 
nhiều người vẫn tưởng. Sự kiên trì sẽ giúp bạn đi được xa 
hơn và dần biết cách tận hưởng bộ môn yoga”,  Reyansh 
Surani chia sẻ. ■

Người đàn ông Ấn Độ gây sốt vì 
mang bao tải tiền xu đi mua xe xịn

Một người đàn ông đến từ Ấn Độ khiến 
nhiều người giật mình khi mang bao tải 
đầy tiền xu đi mua xe máy.

Một người đàn ông đến từ Assam, Ấn Độ gây sốt trên 
mạng xã hội sau khi câu chuyện đi mua xe máy của ông 
được lan truyền.

Thay vì mang tiền giấy, người đàn ông đưa đến cửa 
hàng một bao tải chứa đầy tiền xu, vốn là tiền tiết kiệm 
nhiều tháng qua.

Người đàn ông giấu tên làm chủ cửa hàng văn phòng 
phẩm nhỏ ở quận Barpeta. Ông cho biết bản thân bắt đầu 
để dành ra một số tiền lẻ trong khoảng bảy đến tám tháng. 
Từ lâu ông mong muốn thực hiện ước mơ mua một chiếc 
xe hai bánh cho riêng mình Khi cảm thấy mình có đủ tiền, 
ông đã đến một cửa hàng bán xe máy tại Howly để mua 
chiếc xe.

Ảnh minh họa
Hirak J Das là người đã quay lại video và chia sẻ câu 

chuyện của người mua hàng đặc biệt lên mạng xã hội. Das 
viết rằng: “Đôi khi ước mơ dù lớn thế nào bạn vẫn có thể 
thực hiện được bằng cách tiết kiệm từng chút một”.

Video Das chia sẻ cho thấy 3 người đàn ông khá vất vả 
mới khiêng được bao tải tiền xu vào cửa hàng bán xe. Nhân 
viên cửa hàng phải lấy nhiều sọt nhựa mới đựng được hết 
và bắt đầu đếm.

Đoạn video kết thúc với cảnh chủ cửa hàng ký vào tờ 
giấy và lấy chìa khóa của chiếc xe tay ga trao cho người 
đàn ông.

Kể từ khi video lan truyền trên mạng xã hội, bài đăng 
thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người ca ngợi 
hành động của người đàn ông, khẳng định rằng muốn giấc 
mơ thành hiện thực cần rất nhiều sự kiên nhẫn. “Nếu bạn 
làm việc chăm chỉ, mong muốn đạt được ước mơ của 
mình, ngay cả những bước đi nhỏ cũng tạo nên sự khác biệt 
rất lớn”, cư dân mạng bình luận. ■  

Cái giá không tưởng cho bức 
tranh vô danh mua ở gara với giá 30 
USD

Sau thời gian dài lưu lạc, một bức tranh xuất 
phát từ đôi tay thiên tài của Albrecht Dürer, 
một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của Đức thời 

Phục Hưng, vừa được định giá chính thức hơn 10 triệu 
USD.

Theo nhà đấu giá tranh Agnews Gallery ở London 
(Anh), tác phẩm trên thuộc về họa sĩ Dürer (1471-1528). 
Ông được xem là họa sĩ Đức vĩ đại nhất thời đó, và là một 
trong những họa sĩ và trí thức quan trọng nhất vào thời 
Phục Hưng ở châu Âu.

Bức họa vừa được tìm thấy có tên “Đức Mẹ Đồng 
trinh và Chúa Hài đồng”. Sự nghiệp và di sản của Dürer 
được các thế hệ sau nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng sau khi 
ông qua đời. Vì thế, việc tìm thấy một tác phẩm chưa từng 
được biết đến của ông là điều đặc biệt hiếm hoi.

Cố vấn của Agnews Gallery, nhà sưu tập nghệ thuật 
Clifford Schorer tại Boston (Massachusetts), cho biết bức 
tranh được hoàn thành năm 1503. Năm 2019, ông tình cờ 
được một chủ nhà sách giới thiệu về một tác phẩm mà ông 
này nói rằng thuộc về Dürer. Bức tranh được một người 
bạn mua vào năm 2017 ở một gara.

Dù với tâm trạng đầy hoài nghi vì lần gần nhất một tác 
phẩm của Dürer từng được tìm thấy đã cách đây hơn 100 
năm, ông Schorer vẫn đến tận nơi để xem bức họa.

Sau đó, ông nói với người sở hữu bức tranh (không 
muốn nêu tên) rằng: “Đây là bức tranh giả tuyệt vời nhất 
mà tôi từng biết, hoặc nó chính là tranh thật”.

Ông Schorer dành 3 năm để xác nhận tác phẩm này, và 
thực hiện 17 chuyến bay tìm đến các chuyên gia hội họa 
trên khắp thế giới.

Họ ều khẳng định đây đích thực là tuyệt  đ  
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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

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

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)

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët trong khu 
Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 sqft, coù beáp - vent 
hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income oån ñònh. Vò trí naèm trong 
khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. 
Chuû coù theå training neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

Xin lieân heä Taøi: 832-434-9905

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn chôï 
HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu daân cö ñoâng 
ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy moùc, coâng thöùc laøm 
nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. Tieäm coù income oån ñònh, giaù 
baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 
832-509-6844

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. 

http://www.ioneinsurance.com
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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

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

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

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm chaân maøy 
maét moâi in Houston Cypress khu chôï HEB gaàn Outlet 
Mall, coù khaùc+thôï saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu 
daøi. Giaù sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

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

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

Lôøi Nguyeän

X.N

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).

Bí ẩn phía sau viên kim cương 
xanh 48 triệu USD

Một viên kim cương xanh thuộc loại cực 
hiếm được đem ra đấu giá, ước tính thu về 
hơn 48 triệu USD, được kỳ vọng lập nên 

kỷ lục thế giới mới về mức giá tính trên mỗi carat.
Theo nhà đấu giá Sotheby's, một trong những viên 

kim cương xanh có giá trị nhất thế giới tại một cuộc đấu giá 
có thể bán giá hơn 48 triệu USD.

Viên kim cương xanh có tên “The De Beers Cullinan 
Blue” 15,10 carat tuyệt đẹp thu hút bất cứ ánh nhìn nào từ 
cái nhìn đầu tiên. Nhiều nhà sưu tập muốn sở hữu kim 
cương xanh do độ hiếm và màu sắc nổi bật của chúng.

Theo các chuyên gia, viên kim cương xanh lần này 
đặc biệt hiếm, chỉ có 5 viên đá quý trên 10 carat từng góp 
mặt trong các cuộc đấu giá, không có viên nào lớn hơn 15 
carat.

Họ mô tả rằng: “Bản thân viên ngọc hoàn mỹ này 
khiến cho sự xuất hiện của chính nó trở thành một sự kiện 
mang tính bước ngoặt”.

Viên kim cương quý hiếm tìm thấy ở mỏ Cullinan, 
Nam Phi vào năm 2021. Theo tiêu chuẩn đánh giá kim 
cương màu, nó đạt được thứ hạng cao nhất. Đó là 'màu 
xanh lam sống động lạ mắt', có độ đánh bóng nổi bật, thuộc 
loại IIb. Điều này có nghĩa là viên kim cương có chứa 
boron, tạo ra màu xám xanh khác lạ. Chưa đến 0,5% kim 
cương trên thế giới thuộc loại như vậy.

Patti Wong, Chủ tịch Sotheby's Châu Á cho biết: “Đã 
là kim cương xanh, dù thuộc bất kỳ loại nào cũng là những 

viên đá quý hiếm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, đây là 
loại hiếm nhất, không có viên vào có kích thước lớn tương 
tự như vậy trong những cuộc đấu giá vài năm gần đây”. 

Trải qua hàng trăm triệu năm chế tác, viên kim cương 
xanh đặc biệt này chắc chắn là một trong những sáng tạo 
tuyệt vời nhất của tự nhiên. Giờ đây, dưới bàn tay của 
những người thợ cắt khéo léo nhất thé giới, nó trở nên rực 
rỡ hơn, kiệt tác cuối cùng thật hiếm và đáng mơ ước như 
những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất.

“Chắc chắn viên kim cương này sẽ trở thành một 
trong những loại đá quý nổi tiếng nhất trên thế giới”, Patti 
Wong cho biết.

Theo Bảo tàng kim cương Cape Town ở Nam Phi, mỏ 
Cullinan đã sản xuất ra nhiều loại đá quý giá trị, trong đó 
có viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat phát hiện vào 
năm 1905. Đây là viên kim cương lớn nhất mà con người 
phát hiện ra.

Trước đó, một số viên kim cương màu từng xuất hiện 
trong các buổi đấu giá. Ví dụ như “Blue Moon of 
Josephine “ là một viên kim cương xanh 12,03 carat bán 
với giá 48,4 triệu USD vào năm 2015; “The Sakura”, một 
viên kim cương màu hồng tím 15,81 carat bán với giá 29,3 
triệu USD...■

Phát hiện ốc đảo hình trái tim kỳ lạ 
ở Ai Cập

Các phi hành gia đang làm việc bên ngoài Trái 
Đất đã phát hiện ra một ốc đảo hình trái tim ở 
Ai Cập có từ thời cổ đại.

Những người đang làm việc trên Trạm ISS già cỗi mà 
NASA dự định sẽ phá huỷ vào năm 2031, đã có một ngày 
quan sát nhìn xuống hành tinh Trái Đất và bất ngờ phát 
hiện ra một cảnh tượng thú vị.

Làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS cách Trái Đất 
khoảng 400 km, các phi hành gia đã nhìn thấy một ốc đảo 
hình trái tim trên sa mạc Ai Cập.

Các phi hành gia đang làm việc trên ISS đã chia sẻ 

hình ảnh ấn tượng về phát hiện thú vị trên trang mạng xã 
hội. Được đặt tên là ốc đảo Faiyum, trái tim xanh tốt giữa 
ra mạc là một lưu vực đất ngập nước rộng lớn, trải dài hơn 
1.200 km vuông.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, ốc đảo 
trái tim duy trì sự sống cho con người khoảng 8.000 năm 
trước. NASA tuyên bố Ốc đảo Faiyum hình trái tim tạo ra 
trên đỉnh của lòng hồ Moeris ở Ai Cập cổ đại.

Một con kênh tự nhiên của sông Nile gần đó gọi la 
Bahr Yussef đã nuôi dưỡng ốc đảo. Trước đây, ốc đảo từng 
là một hồ nước có tên Hồ Moeris, sự tồn tại của hồ phụ 
thuộc vào lũ lụt theo mùa từ sông Nile.

Ốc đảo hình trái tim còn là nơi trưng bày những sáng 
tạo kỹ thuật kỳ diệu hàng nghìn năm trước trong lịch sử cổ 
đại.

Khi nước sông Nile quá thấp, những người đứng đầu, 
cai trị Ai Cập cổ đại đã thực hiện một số biện pháp táo bạo. 
Có một số bằng chứng cho thấy các Pharaoh sống cách đây 
khoảng 4.000 năm đã giải quyết tình trạng thiếu nước đặc 
biệt nghiêm trọng bằng cách mở rộng Bahr Yussef để đưa 
nước trở lại.

Theo các chuyên gia, đây là một trong những dự án 
thuỷ văn quốc gia lớn, xuất hiện sớm nhất trên thế giới. 
Các vị vua của Vương triều thứ 12 chịu trách nhiệm là 
Amenemhat I-III và họ được ca ngợi là những vị vua giỏi 
kỹ thuật.

Ngày nay, hồ cổ đại vẫn còn tồn tại nhưng nhỏ hơn 
nhiều, hồ có tên là Hồ Qarun, nằm bên cạnh trái tim trong 
hình ảnh của phi hành gia NASA cung cấp. ■
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN PHÖÔNG

626-1997/1565

NEW

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày ñuû tieän 

nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, giaët uûi, 

internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211
_________________________________________________

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc ñöôøng 

Bellaire vaø Neff, khu sang, yeân tónh. Ñaày ñuû 

tieän nghi, öu tieân cho nöõ. Ít naáu aên, 

$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701

408-947-1688

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

607-1996/1564

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

_____________________________________

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

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

542-1990/1558

NEW

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

NEW

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

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.

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

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean & 
Alteration). Tieäm coù drive through, naèm 
treân ñöôøng Westheimer, caàn sang laïi giaù 
$30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

Con trai xin tiền đi xem phim rồi 

“lặn mất tăm” không dấu vết, mẹ cất 

công tìm kiếm cả ời không ra, để lại  đ

vụ án bí ẩn kỳ quái cho cả nhân loại

ào ngày 10 tháng 3 năm 1928, bà Christine 

VCollins cho cậu con trai 9 tuổi Walter 

Collins của mình vài đông bạc lẻ để xem ca 

nhạc. Cậu bé hào hứng cầm tiền mẹ cho đi mua vé xem 

buổi biểu diễn mà mình yêu thích. 
Thế nhưng, buổi biểu diễn kết thúc rồi mà Walter vẫn 

chưa về. Bà Christine đi hoảng loạn đi tìm con khắp chốn 

rồi tuyệt vọng quá, phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. 

Bất chấp những nỗ lực hết sức của cảnh sát, họ vẫn không 

tìm thấy dấu vết của cậu bé trong suốt 5 tháng sau đó.
Thật giả lẫn lộn
Một ngày tháng 8 năm 1928, 5 tháng sau khi Walter 

Collins biến mất không để lại dấu vết, một cậu bé xuất hiện 

ở thành phố Dekalb, bang Illinois (Mỹ) và tự xưng mình 

chính là Walter mất tích. Bà Christine Collins đã bỏ tiền ra 

để đưa cậu bé từ bang Illinois trở lại bang California. Khi 

vừa gặp mặt cậu bé bà Christine đã cảm thấy ngờ ngợ bởi 

dù cậu bé đó nhiều nét giống Walter bé bỏng của bà nhưng 

bằng linh cảm của một người mẹ, bà vẫn cho rằng đó 

không phải là Walter.
Bất chấp sự quả quyết của bà Christine về sự thật đó, 

Sở cảnh sát thành phố Los Angeles (đứng trước áp lực phải 

kết thúc vụ án) đã cố “ép” bà phải nhận con và đề nghị bà 

đưa cậu bé về nhà và đưa ra các bài “kiểm tra” để xác định 

con mình. Quá mệt mỏi với sự thúc ép của cảnh sát, bà 

Christine miễn cưỡng đồng ý đưa cậu bé về nhà mình.
Chỉ 3 tuần sau đó, bà Christine đã có đáp án chính xác. 

Cậu bé này chắc chắn không phải con bà, và bà quyết tâm 

chứng minh điều đó. Christine đến gặp cảnh sát trưởng JJ 

Jones, nói với ông rằng đây không phải là con trai mình.

Để làm bằng chứng, bà mang theo hồ sơ nha khoa cho 

thấy con trai Walter của bà đã được trám răng (giải phẫu 

cho răng bị mất cấu trúc do sâu răng), và nó không giống 

với cậu bé mà cảnh sát đã cố thuyết phục rằng nó là con trai 

bà. Hàm răng của đứa trẻ chưa hề có tác động nha khoa 

nào.
Người mẹ tâm thần?
Bất chấp các bằng chứng, cảnh sát trưởng Jones, thay 

vì đối mặt với dư luận tiêu cực, đã từ chối xem xét nghiêm 

túc lời khẳng định của bà Christine. Thay vào đó, ông ta đã 

yêu cầu bà Christine phải đến khu điều trị tâm thần của 

Bệnh viện Đa khoa Quận Los Angeles, theo quy tắc “Code 

12” - một quy tắc để cam kết một người có vấn đề về thần 

kinh.
Ông ta từng hét vào mặt bà Christine rằng: “Bà định 

làm cái trò gì vậy? Định lừa chúng tôi à? Hay bà đang cố 

tình trốn tránh trách nhiệm của một người mẹ và muốn nhà 

nước bảo trợ cho con bà? Tôi chưa thấy người mẹ nào có 

trái tim độc ác như bà. Bà thật… ngu ngốc”.
Bà Christine phải ở viện kiểm tra tâm thần trong 10 

ngày, đúng vào thời điểm đó, cậu bé kia thừa nhận mình 

không phải là Walter Collins thật.
Kẻ giả mạo thực sự là Arthur Hutchins Jr., một cậu bé 

12 tuổi đến từ bang Iowa. Đứa trẻ muốn trốn chạy khỏi 

cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Sau khi nghe những 

người khác nhận xét về việc bản thân giống Walter Collins 

đến mức nào, cậu bé quyết định đóng giả người mất tích để 

có được một chuyến đi miễn phí từ Iowa đến California.
Sau khi sự thật được phơi bày, bà Christine Collins đã 

được thả khỏi khu điều trị tâm thần và đệ đơn kiện lên 

thành phố. Bà thắng kiện và cảnh sát trưởng Jones được 

lệnh phải trả 10.800 USD cho bà. Số tiền không hề nhỏ 

thời bấy giờ.
Bà Christine khi ấy dự định sử dụng số tiền này để tiếp 

tục tìm kiếm con trai mình, nhưng Jones không thèm trả 

cho bà một hào một cắc nào.

Cả đời đi tìm con trong vô vọng
Sau đó, cảnh sát cuối cùng đã tìm ra chân tướng sự 

việc. Họ tin rằng cậu bé Walter Collins là một trong những 

nạn nhân của kẻ sát nhân tên trẻ em Gordon Stewart 

Northcott. 
Đến nay người ta vẫn chưa rõ số trẻ bị tên Gordon 

Northcott lạm dụng tình dục và sát hại, và hắn chưa bao 

giờ thừa nhận có bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ mất tích 

của cậu bé Walter Collins.
Cảnh sát tìm thấy các bộ phận cơ thể và quần áo trùng 

khớp với Walter bên trong chuồng gà của gia đình 

Northcott. Chúng khiến họ tin rằng cậu bé là một trong 

những nạn nhân của Northcott. Northcott bị kết tội giết 3 

cậu bé và cuối cùng nhận bản án tử hình.
Tuy nhiên, hắn lại không bao giờ thừa nhận đã giết 

Walter Collins, và thi thể của Walter không bao giờ được 

tìm thấy. Bất chấp những bằng chứng xác thực, bà 

Christine Collins không chấp nhận sự thật Northcott đã sát 

hại con trai mình.
Quyết tâm của bà chỉ được củng cố khi một trong 

những cậu bé được cho là nạn nhân đã bị Northcott bỗng 

trở về 5 năm sau đó. Cậu bé tuyên bố rằng mình đã trốn 

thoát khỏi chuồng gà của Northcott.
Bám lấy chút hy vọng này, bà Christine Collins đã 

dành phần đời còn lại của mình để tìm kiếm con trai Walter 

cho đến khi bà qua đời ở Los Angeles vào năm 75 tuổi. Cho 

đến nay, người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của cậu bé và 

không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Người ta cũng 

chưa xác định được lý do tại sao cảnh sát lại muốn che đậy 

vụ mất tích của cậu bé đến mức họ mang một đứa trẻ khác 

cho bà Christine và cố gắng thuyết phục người phụ nữ 

cũng như công chúng rằng đó là Walter.
Vụ án này đã được Hollywood dựng thành phim với 

tựa đề “Changeling” ra mắt vào năm 2007, trong đó diễn 

viên nổi tiếng Angelina Jolie đóng vai bà Christine 

Collins. ■

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, 77075. Do 
chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry Clean & 
Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu nhaäp oån 
ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 

512-998-9352 (Steven)
Xin lieân laïc: 
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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.

Giới trẻ Hong Kong không sai khi 
'nằm yên'

Nhiều người trẻ Hong Kong thoải mái với công 
việc ít áp lực, thu nhập trung bình. Họ không 
cảm thấy sai khi né tránh những cạnh tranh xã 

hội để có cuộc sống bình yên.
Tang Tsz-wa (22 tuổi), sống tại Hong Kong (Trung 

Quốc), ở nhà rất nhiều. Anh tránh gặp gỡ mọi người, 
không chơi bóng quần cùng bạn bè nữa và chẳng hứng thú 
với chuyện hẹn hò, theo SCMP.

Mỗi ngày, chàng sinh viên năm thứ 4 từ nhà đến Đại 
học Hong Kong (HKU), rồi lại trở về nhà, vào phòng riêng 
để làm bài tập hoặc đọc sách.

“Tôi từng quan tâm đến nhiều vấn đề thời sự trên thế 
giới, chẳng hạn sự nóng lên toàn cầu. Nhưng giờ đây, tôi 
không muốn để ý đến hầu hết mọi chuyện, ngoại trừ những 
thứ ảnh hưởng đến tôi”, anh chia sẻ.

Tang cũng chẳng bận tâm đến cuộc sống tương lai sau 
khi tốt nghiệp. “Tôi sẽ không tìm kiếm công việc có mức 
lương hoặc vị trí cao. Tôi sẽ ổn, miễn là không bị đói hoặc 
làm việc tới mức kiệt sức”, anh nói thêm.

Khi sống cùng bố mẹ và em gái sinh đôi trong đại 
dịch, Tang nhận thấy 1.000 HKD (128 USD) đủ để trang 
trải nhu cầu đi lại và ăn uống mỗi tháng của anh.

“Bố mẹ thấy ổn với lối sống của tôi. Còn tôi không 
thực sự quan tâm người khác nghĩ gì về mình”, Tang nói.

Lối sống thoải mái của chàng trai 22 tuổi này giống 
với phong trào “nằm yên” (tang ping) phủ sóng khắp 
Trung Quốc vào năm ngoái.

Người trẻ không còn muốn cạnh tranh
Phong trào “nằm yên” xuất phát từ một bài đăng trên 

mạng xã hội Trung Quốc hồi tháng 4/2021, nói về lựa chọn 
đứng ngoài thời cuộc. Đây là phản ứng của người trẻ nhằm 
chống lại văn hóa làm việc 996 vắt kiệt sức, cũng như kỳ 
vọng không ngừng từ gia đình, xã hội và thậm chí chính 
phủ.

Mặc dù được giới trẻ tán đồng, tang ping kéo theo sự 
phản đối nhất định từ các phương tiện truyền thông Trung 
Quốc. 

Giới chức nước này nhấn mạnh rằng “triết lý nằm 
yên” chẳng qua là sự lười biếng không chấp nhận được và 
vô ích cho nền kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, giới trẻ Hong Kong không thấy có gì sai 
trái khi tránh né việc cạnh tranh.

“Dạy học sinh tính cần cù để họ có thể tồn tại trong xã 
hội là điều quan trọng. Nhưng tôi không nghĩ tính siêng 
năng và 'triết lý nằm yên' liên quan với nhau”, Emalia Au 
Yeung (22 tuổi) nói.

Yeung, sinh viên năm cuối ngành xã hội học ở Đại học 
Toronto, cho biết ưu tiên của cô sau khi tốt nghiệp là sự 
thoải mái, chứ không phải mức lương cao hay sự nghiệp 

xán lạn, đầy hứa hẹn.
“Mỗi khi gặp thử thách, tôi sẽ mất động lực làm việc 

và điều này khiến tôi không hạnh phúc. Tôi không nói rằng 
mình lười biếng. Tôi chỉ không muốn cạnh tranh với 
những người khác, hay kiếm tiền mà không có thời gian để 
tiêu chúng”, cô nói thêm.

Tang, nam sinh tại Đại học Hong Kong, cho biết anh 
được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, và vấn đề 
sức khỏe tâm thần này có thể khiến sự phản kháng với xã 
hội của anh sâu sắc hơn.

“Tôi không nghĩ rằng tính siêng năng, cần cù sẽ giúp 
chữa lành chứng rối loạn lo âu xã hội, hoặc giúp tôi tìm 
được công việc tốt hay sở thích mới”, anh chia sẻ.

James Lee, sinh viên tốt nghiệp ngành nghệ thuật năm 
ngoái, vẫn tiếp tục làm nhân viên bán hàng part-time và 
chưa vội tìm việc làm toàn thời gian.

Ảnh minh họa
“Tôi thực sự thích tính linh hoạt trong công việc bán 

thời gian của mình. Mỗi tuần, tôi có 3 ngày nghỉ. Tôi có thể 
làm việc một ngày, rồi nghỉ ngơi vào hôm sau. Nhiều bạn 
học cùng trường tôi cũng đang làm nghề tự do hoặc công 
việc part-time tại các studio, phòng trưng bày nghệ thuật”, 
anh kể.

Lee thấy mức lương hàng tháng, khoảng 4.000-5.000 
HKD, đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của anh. 

Anh sống cùng bố mẹ và không phải trả tiền thuê nhà. 
Mặc dù lúc này đang hướng đến lối sống tang ping, anh 
vẫn hy vọng có thể tiếp tục học tập và làm việc ở nước 
ngoài trong tương lai.

Lười biếng không liên quan đến “nằm yên”
Khi được yêu cầu đánh giá độ lạc quan về Hong Kong 

và tương lai của họ trên thang điểm 10, 803 người đưa ra 
mức điểm trung bình lần lượt là 2,95 và 4,76, theo một 
nghiên cứu của Đại học Trung Quốc năm nay. Trong khi 
đó, điểm số năm 2018 là 4,37 và 6,02.

Chia sẻ với SCMP, nhiều chuyên gia không đồng ý 
với quan điểm rằng thanh niên Hong Kong lười biếng hay 
thích “nằm yên”. 

Đồng thời, họ nhấn mạnh rằng dù cách sống và nghề 
nghiệp có thể khác nhau, giới trẻ không thiếu động lực và 
sức sáng tạo.

Chan Ka-ling, nhân viên xã hội nhiều kinh nghiệm 
kiêm trợ lý giám đốc điều hành của Youth Outreach, một tổ 
chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ những thanh niên gặp rủi 
ro, đã bác bỏ những lời chỉ trích về giới trẻ vì lựa chọn 
riêng của họ.

“Một số thanh niên không thích làm việc toàn thời 
gian, đặc biệt khi công việc part-time hoặc làm tại nhà khá 
phổ biến trong thời gian đại dịch”, bà khẳng định.

Dữ liệu chính thức cũng chỉ ra rằng nhiều thanh niên 
Hong Kong có việc làm hơn. Trong 3 tháng từ 9-11/2021, 
tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15-24 tuổi chỉ còn 11,1%, giảm 
6,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bà Chan cho biết những bạn trẻ ở độ tuổi đi làm đang 
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch vì một số sẽ trở 
thành người mất việc làm đầu tiên.

Bà cảm thấy rằng một phần lý do khiến giới trẻ ngày 
nay đưa ra những lựa chọn khác nhau là bởi họ xuất thân từ 
đủ kiểu hoàn cảnh gia đình phức tạp. Nhiều người lớn lên 
với phụ huynh đơn thân, một số khác sống với gia đình họ 
hàng thay vì bố mẹ ruột.

Sự phức tạp này khiến một bộ phận giới trẻ đau khổ và 
hoài nghi về giá trị bản thân, đồng thời ảnh hưởng đến các 
mối quan hệ của họ.

Gia đình đóng vai trò lớn
Amy Chan, cố vấn tại trường THCS ở quận Kowloon, 

khẳng định “nằm yên” không đồng nghĩa với lười biếng. 
Nhiều học sinh của cô xuất thân từ những ngôi nhà 

nhỏ, lụp xụp và muốn leo lên nấc thang xã hội. Tuy nhiên, 
ngay từ những năm học cấp 2, cuộc sống đã chẳng dễ dàng 
gì với nhóm thanh thiếu niên này.

Amy cũng cho biết ngày càng nhiều thanh thiếu niên 
bị căng thẳng và phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm 
thần. Một số em phải dùng thuốc điều trị.

Trong những năm làm cố vấn viên, cô cảm thấy phụ 
huynh đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thái 
độ của con cái và ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của 
chúng.

Chia sẻ với SCMP, Crystal (17 tuổi) cho biết khoảng 2 
năm trở lại đây, đôi khi cô không còn nỗ lực hết mình cho 
việc học tập.

“Áp lực nặng nề khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi 
sẽ cảm thấy lo lắng và đau bụng mỗi lần có bài kiểm tra”, 
nữ sinh nói.

Phần lớn áp lực đến từ việc bị so sánh với bạn cùng lớp 
và những khó khăn để hiểu các bài giảng. Đồng thời, cô 
biết rằng việc bỏ bê việc học quá lâu có thể gây ra hậu quả 
nghiêm trọng.

Crystal đang nỗ lực hết mình để thi đỗ đại học. Tuy 
nhiên, nếu các giáo viên thúc giục cô cần siêng năng hơn, 
Crystal sẽ chỉ thấy thêm áp lực.

“Có vẻ như họ chỉ muốn ép chúng tôi học, thay vì 
muốn chúng tôi tiếp thu kiến thức”, cô nói.■
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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

SOLD

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

405-2040/1608

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Nếu có những dấu hiệu này là bạn 
đang bị căng thẳng đấy

Không có gì xấu hổ nếu chúng ta bị stress và 
thừa nhận ta ang điều đó, đặc biệt khi chúng đ
bước vào n m thứ 3 của ại dịch COVID-19 ă đ

thì điều đó rất dễ xảy ra.
Nếu một ồng nghiệp hỏi bạn có bị c ng thẳng hay đ ă

không, nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời: “Không, tôi 
không”. Chúng ta phản ứng nhanh chóng, như thể bị c ng ă
thẳng là dấu hiệu của sự yếu kém hoặc thất bại hơn là phản 
ứng tự nhiên trước những hoàn cảnh khó kh n.ă

Câu trả lời của bạn cho những câu hỏi này là gì: bạn có 
khó ngủ không? Bạn có cần cà phê đậm để giúp bạn bắt 
đầu buổi sáng và sau đó uống rượu vào ban đêm? Bạn có 
nghiến răng trong đêm? Bạn có đang ăn nhiều hơn bình 
thường không? Bạn cảm thấy khó tập trung?

Nếu bạn trả lời có cho một hoặc nhiều trong số ó, bạn đ
có thể bị c ng thẳng - và không có gì phải xấu hổ về ă điều 
đó. Chúng ta đang bước vào năm thứ ba của đại dịch 
COVID-19 và rất nhiều người trong chúng ta bị căng 
thẳng. Đối với nhiều người trong chúng ta, đã qua một thời 
gian dài, sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta đang 
dần mòn đi.

Không phải tất cả căng thẳng đều xấu. Có sự căng 
thẳng tốt, loại cảnh báo chúng ta về một thách thức ở phía 
trước và giúp đảm bảo chúng ta làm được điều gì đó với 
nó; căng thẳng ngắn hạn, thúc đẩy chúng ta phản ứng với 
một tình huống tức thời; và sau đó là căng thẳng độc hại, 
đó là loại chúng ta nhận được khi chúng ta không kiểm soát 
được t đe dọa.ình huống 

Tiến sĩ Quratulain Zaidi, một nhà tâm lý học lâm sàng 
tại Hong Kong, gọi c “ăng thẳng độc hại là đại dịch thầm 
lặng” của kỷ nguyên COVID-19.

“Rất nhiều người căng thẳng vì mọi thứ quá bất định, 
thế giới và cảnh quan xung quanh chúng ta luôn thay đổi. 
Đó là sự không chắc chắn kéo dài, một cảm giác mất mát 
kéo dài” - Zaidi nói.

Sự không chắc chắn kéo dài này tạo ra sự lo lắng cao 
độ; bộ não sinh tồn của chúng ta liên tục theo dõi môi 
trường của chúng ta và đưa ra phán đoán về điều gì là an 
toàn và không an toàn.

“Chúng ta rất khó để đánh giá quá cao các mối đe dọa 
và đánh giá thấp khả năng của bạn để xử lý chúng - tất cả 
đều vì sự sống còn. Khi đặt câu hỏi về sự chắc chắn, phản 
ứng căng thẳng của bạn đang tăng tốc, ngay lập tức chuyển 
sang phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy, để hành động và 
đưa bạn đến nơi an toàn” - Tiến sĩ Zaidi nói tiếp.

Điều can đảm cần làm không phải là cố gắng như một 
người lính nhỏ dũng cảm, mà là chú ý đến những dấu hiệu 
cảnh báo mà cơ thể chúng ta đang mang lại cho chúng ta 
trước khi vấn đề biểu hiện thành một điều gì đó nghiêm 
trọng hơn.

Zaidi nói: “Nếu bạn nhìn vào hóa sinh và sinh học của 
căng thẳng, nó ảnh hưởng đến mọi cơ quan, nó có tính chất 
tích lũy. Đó là lý do tại sao nghiên cứu y tế ước tính 90% 
bệnh tật và bệnh tật có liên quan đến căng thẳng”.

Tiến sĩ Benita Perch, một bác sĩ trị liệu tự nhiên cho 
biết: “Căng thẳng gây ra tình trạng viêm trong cơ thể. Về 
mặt thể chất, các dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm đau đầu 
và rụng tóc đến nghiến răng, tim đập nhanh và các vấn đề 
với hệ tiêu hóa của bạn”.

“Nhiều bệnh nhân của tôi có thể không lo lắng, họ 
không chủ động lo lắng về điều gì đó, nhưng điều đó không 
có nghĩa là họ không bị căng thẳng” - Tiến sĩ Benita Perch 
nói tiếp - “Họ làm việc nhiều giờ, trông con, ăn uống 
không ngon miệng”.

Perch cho biết rất nhiều bà mẹ làm việc không có thời 
gian dành cho bản thân, họ rơi vào tình trạng căng thẳng 
mãn tính.

Vấn đề với căng thẳng tích lũy là nó hình thành quá 
chậm nên chúng ta có xu hướng không nhận thấy nó và 
chúng ta tiếp tục cố gắng loại bỏ và duy trì hoạt động kinh 
doanh như b đến ình thường. Perch nói rằng hãy chú ý 
những phản ứng thái quá trước các tình huống.

“Một người nào đó có thể trở nên cáu kỉnh, dễ tức giận 
hoặc lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Họ có thể bắt đầu quá 
ngăn nắp” - Tiến sĩ Perch nói - “Hoặc họ trở nên rất hay chỉ 
trích mọi người, quá nhạy cảm và dễ xúc phạm”.

Theo Tiến sĩ Perch, đấy là tất cả các triệu chứng của 
căng thẳng nhưng chúng có thể không được coi là căng 
thẳng.

Chất lượng giấc ngủ của bạn là một chỉ báo tốt về sức 
khỏe của bạn - nếu bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc nếu bạn 
thức dậy vào ban đêm và khó ngủ trở lại, đó là dấu hiệu cho 
thấy có điều gì đó đang đi chệch hướng. Mất ngủ có thể 
dẫn đến mệt mỏi trong ngày.

Ảnh minh họa
Perch đã nhận thấy trong đại dịch, nhiều bệnh nhân 

của cô đang ăn nhiều hơn - để “Tôi sẽ ăn những gì tôi muốn 
cảm thấy tốt hơn” - và tăng mức tiêu thụ rượu của họ, điều 
này đối với phụ nữ sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú.

“Mọi người bị thiêu rụi. Khả năng phục hồi của họ đã 
hết. Rất nhiều người không xin nghỉ phép vì họ nghĩ: Vấn 
đề là gì? Cũng có thể tiếp tục làm việc” - Perch nói.

Vì vậy, nếu bạn nhận ra mình trong bất kỳ điều nào 

trong số này, bạn có thể làm g đánh giá lại ì? Trước hết, hãy 
ranh giới của bạn. Kết ăn hóa 24/7 đang làm nối tức thì và v
mất đi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của chúng 
ta trước đại dịch, và với việc nhiều người trong chúng ta đã 
dành ít nhất một thời gian để làm việc tại nhà, những ranh 
giới đó thậm chí còn trở nên mờ nhạt hơn.

“Bạn có thể cất điện thoại đi và không trả lời email. 
Chúng ta đã quên cách phân biệt giữa các cấp độ trách 
nhiệm và tầm quan trọng. Tạo ranh giới lành mạnh với 
những người bạn tương tác, với mạng xã hội, với phương 
tiện mà bạn sử dụng” - Tiến sĩ Zaidi nói.

Zaidi nói rằng giảm tiêu thụ thông tin liên tục sẽ cải 
thiện sức khỏe tâm thần của chúng ta. Chỉ cần làm một việc 
tại một thời điểm và chú tâm vào thời điểm này, chúng ta sẽ 
giảm bớt căng thẳng.

Perch cũng khuyên bạn nên học cách trở nên lưu tâm 
hơn hoặc tập thiền - chỉ từ 10 đến 20 phút mỗi ngày - có thể 
giúp bình tĩnh và thiết lập lại hệ thần kinh.

“Tất cả chúng ta đều đang trong tình trạng quá tải về 
hệ thần kinh giao cảm” - Perch nói thêm.

Nếu bạn chưa quen với thiền định và ý tưởng ngồi yên 
có vẻ quá lớn ở bước đầu tiên, hãy thử thư giãn cơ bắp dần 
dần, siết chặt và thả lỏng cơ dần dần từ đầu đến ngón chân. 
Nó có thể được thực hiện trong 5 phút.

Tập thể dục là một biện pháp giảm căng thẳng tuyệt 
vời - nhưng hãy cẩn thận ì tập thể dục đừng lạm dụng nó v
cường độ cao có thể làm tăng mức cortisol của bạn. Nếu 
bạn có thói quen tập thể dục nặng, hãy cân bằng nó với thói 
quen tập thể dục chậm hơn như yoga, đi bộ, bơi lội hoặc 
thái cực quyền, có thể giúp đưa hệ thần kinh của bạn vào 
không gian bình tĩnh hơn.

Perch nói rằng cô ấy có một chế độ chăm sóc sức khỏe 
tốt để giúp cô ấy giải quyết những yêu cầu của cuộc sống 
chuyên nghiệp khi quản lý một phòng khám trị liệu tự 
nhiên với việc chăm sóc hai đứa con nhỏ của mình. Cô 
thích ãi biển mỗi tuần một lần và đi bộ thiền định trên b
được mát-xa chân, đầu và cổ hàng tuần.

Để rèn luyện sức khỏe, cô kết hợp cardio (Zumba và 
một lớp khiêu vũ), yoga và Pilates. Chế độ ăn uống của cô 
không có gluten và sữa, đồng thời cô cắt giảm nhiều đường 
nhất có thể để giảm viêm. Cô thưởng thức một thứ thực sự 
của mình, cà phê, nhưng đặt mục tiêu ngủ đủ 8 tiếng mỗi 
đêm.

“Tất cả mọi người tại thời điểm này, trong đại dịch, 
đều cần được giúp đỡ - có rất ít người có thể đương đầu mà 
không cần hỗ trợ thêm. Liên hệ với chuyên gia, bác sĩ hoặc 
cố vấn hoặc liên hệ với mạng lưới hỗ trợ của bạn” - Perch 
nói - “Hãy tiếp cận với những người có thể cần sự hỗ trợ 
của bạn”.

“Tất cả mọi người ở nơi này cùng nhau, vì vậy hãy 
nhớ lòng tốt và lòng trắc ẩn. Nếu tất cả chúng ta tốt với 
nhau hơn một chút và hiểu được người khác đến từ đâu, 
điều đó sẽ giúp mọi người cảm thấy tốt hơn”. ■
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Táo Mini Sâm Hàn Quốc Quít Vàng Khoai Lang

Xà Lách Hộp Táo Tàu Khô Tỏi Lột Sẳn Nước Lê Hộp

Lê Đại Hàn Măng Tây Táo
Nấm Bào Ngư

Bò Ướp Sẳn Ba Rọi Tươi Thịt Bò Tươi

Thịt Gà Ướp Sẳn Thịt Lợn Vai Gà Nguyên Con Kim Chi Mì Tô Ăn Liền
Bánh Nhân Sô Cô La

Hải Sản Trộn Đông Lạnh Cá Tuyết Tươi Tôm Nguyên Đầu

Chả Cá Sò Cá Vay Vàng Đông Lạnh Nếp Nâu Sữa Hộp Hạt Dẻ Rang Không Vỏ

Cá Hộp
Cà phê lon Nước So-Da Há Cảo

Dầu Cháo Quảy Sầu Riêng Đông Lạnh Không Hạt Xoài Đông Lạnh với Xôi Hạt Hướng Dương Rang

Kem BoBa Nước Dừa Hộp Trứng Gà Mật Ong Thiên Nhiên
Dép Đi Trong Nhà

Chảo Chiên
Bộ Lâu Nhà

Dầu Gội Xả
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