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Health / Family

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

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

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

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

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

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

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

TOM CONSTRUCTION 713-885-4903713-885-4903

NO JOB IS TOO SMALL!!!NO JOB IS TOO SMALL!!!

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop culture marble, sale & install.
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856
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Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng
ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.
ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is given 

to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm

PHUÏ NÖÕ - GIA ÑÌNH

Trẻ “đi giày sớm” và trẻ “luôn đi 
chân đất” có sự khác biệt ở IQ và 2 
điểm này khi lớn lên

Cha mẹ nào cũng muốn chăm sóc và bảo vệ con 
thật tốt, nên sẽ rất chăm chú từng chi tiết, kể cả 
việc cho trẻ đi giày dép. Nhiều phụ huynh cho 

con đi giày từ khi còn bé để bảo vệ chân con. Tuy nhiên, 
theo nhiều chuyên gia, cứ để trẻ đi chân đất càng thường 
xuyên càng tốt bởi điều này sẽ giúp ích cho sự phát triển 
của bàn chân và cả trí não.

1. Sự phát triển của hình bàn chân
Trước khi bé tập đi, hệ xương chưa phát triển hoàn 

thiện dẫn đến xương rất mềm, ngay cả những đôi tất, giày 
mềm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của bàn 
chân bé. Trong trường hợp bố mẹ chọn giày không phù 
hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dáng chân của bé, thậm chí 
có thể khiến bàn chân bị biến dạng.

Trẻ đi chân đất cơ bắp và dây chằng ở chân được vận 
động đầy đủ, chân sẽ thoải mái phát triển Bàn chân hình 
vòm có rất nhiều lợi ích, nó có thể tạo bước đệm cho việc 
chạy, nhảy, đi. Ngoài ra, nó còn phân tán lực, tăng cường 
độ bám vào mặt đất khi di chuyển, giúp trẻ bước đi vững 
vàng, chắc chắn hơn.

Ảnh minh họa
2. Sự phát triển của xúc giác
Trẻ đi chân trần có thể cảm nhận mặt đất tốt hơn, hỗ 

trợ cảm giác thăng bằng, rèn luyện các cơ bàn chân, độ 
bám và linh hoạt của các ngón chân, cho phép bàn chân của 
bé tự do di chuyển và tránh bị kẹt chân.

Như chúng ta đã biết, bàn chân là một bộ phận rất 
quan trọng trên cơ thể con người, trên đó có rất nhiều huyệt 
đạo và các đầu dây thần kinh phân bố dày đặc, là cơ quan 
xúc giác tương đối nhạy cảm trên cơ thể con người. Trẻ sơ 
sinh đang trong giai đoạn phát triển, trong đó, sự phát triển 
xúc giác là một điểm rất quan trọng trong quá trình này.

Nếu bạn cho trẻ đi tất và đi giày sớm là bạn đang hạn 
chế sự phát triển của bàn chân của trẻ. Khi trẻ đi bằng chân 
trần, trẻ sẽ cảm nhận được các cảm giác khác nhau. Điều 
này rất có lợi cho sự phát triển của dây thần kinh xúc giác ở 
bàn chân, giúp xúc giác nhạy bén hơn. Hơn nữa, việc đi 
chân trần cũng giúp bố mẹ quan sát và chỉnh sửa tư thế đi, 
tư thế đứng của bé một cách rõ ràng hơn.

Khi bé vẫn chỉ tập bò, bé sẽ thường dùng cả tay và 
chân để cảm nhận và bám chắc vào mặt đất. Trong giai 
đoạn này, trẻ được bố mẹ cho đi giày sớm sẽ dễ bị ngã 
trong quá trình tập đi, khó điều khiển được sự thăng bằng 
của cơ thể hơn những bé đi chân đất. Điều này là do xúc 
giác của bé sẽ bị ảnh hưởng bởi giày và tất mang trên chân, 
khiến bé không cảm nhận được sự thay đổi từ bên ngoài.

3. Phát triển trí não, tăng khả năng thu thập thông 
tin

Trẻ đi chân trần thì sẽ giúp con thúc đẩy sự phát triển 
của hệ thần kinh, tăng cường sự kết nối của não bộ và các 
giác quan, trau dồi thêm khả năng khám phá của trẻ với 
môi trường xung quanh.

Sự phát triển trí não của trẻ bắt đầu từ nhận thức, 
thông qua sự kích thích từ l đi chân òng bàn chân. Việc bé 
trần sẽ kích thích các giác quan, giúp cho sự phát triển một 
phần của trí não. Lòng bàn chân là một trong những bộ 
phận tập trung nhiều dây thần kinh nhất của cơ thể, từ đó 
giúp trẻ cảm nhận môi trường xung quanh và học được rất 
nhiều điều. Ngoài ra còn giúp phát triển cảm giác thăng 
bằng, cân bằng n ăng cường sức mạnh của các cơ, ão bộ và t
khớp.

Việc kích thích xúc giác ở bàn chân có thể cải thiện sự 
linh hoạt và khả năng phối hợp cơ thể, giúp bé thông minh 
và nhanh nhẹn hơn.

Đi chân trần có rất nhiều lợi ích, vậy có điều gì bạn cần 
chú ý không? Đảm bảo mặt bằng sạch sẽ và hợp vệ sinh 
Làn da của trẻ rất mỏng manh, nhưng bất kỳ chướng ngại 
vật nào cũng có thể mang đến những nguy cơ mất an toàn 
rất lớn. Do đó, nếu bạn có em bé đang tập đi ở nhà, bạn phải 
lau sàn hàng ngày. Tất nhiên, nhiệt độ nền nhà cũng cần 
được chú ý để không làm bé bị cảm lạnh. ■

Ba loại vitamin “độc quyền” cho 
phụ nữ: Có lợi cho việc bảo trì buồng 
trứng và tử cung, giúp chị em kéo dài 
sự trẻ trung

Đối với phụ nữ, duy trì thói quen sống tốt là 
một biện pháp hữu ích để khỏe mạnh và kéo 
dài sự trẻ trung. Trong quá trình bảo trì cơ 

thể, chị em cần chú ý đến việc cải thiện chức năng của các 
cơ quan quan trọng, đặc biệt là chăm sóc buồng trứng và tử 
cung cho thật tốt. Nếu buồng trứng hoặc tử cung bị tổn 
thương, sức khỏe của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng nặng nề, 
thậm chí là lão hóa sớm.

Để giữ cho buồng trứng và tử cung khỏe mạnh, trong 
cuộc sống hàng ngày, ngoài ăn những thực phẩm giàu dinh 
dưỡng mà cơ thể cần, chị em cũng phải chú ý bổ sung thêm 
vitamin thiết thực.

1. Vitamin E
Phụ nữ nên bổ sung vitamin E trong chế độ ăn uống 

của mình nếu muốn duy trì sức khỏe tốt. Vitamin E như 

một chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng cường chức năng 
buồng trứng của phụ nữ. Nhiều phụ nữ thường không duy 
trì thói quen sống tốt có thể làm giảm chức năng buồng 
trứng liên tục, theo thời gian sẽ gây ra suy buồng trứng 
sớm. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn 
đến có khó thai.

Ngoài ra, bổ sung đủ vitamin E là điều rất quan trọng 
với phụ nữ. Bằng cách này, cơ thể có thể nhận được các 
chất chống oxy hóa cần thiết, nhờ đó vừa chống lão hóa lại 
cải thiện chức năng cơ thể.

2. Vitamin C
Phụ nữ cũng không thể thiếu vitamin C trong cuộc 

sống. Vitamin C có thể cải thiện sức đề kháng, duy trì 
buồng trứng và tử cung khỏe mạnh. Nhiều người thiếu 
vitamin C trong thời gian dài có thể xuất hiện hiện tượng 
chức năng miễn dịch suy yếu, sức đề kháng giảm. Từ đó, vi 
khuẩn, virus có thể dễ dàng xâm nhập, người phụ nữ có 
nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa cao hơn.

Do đó, trong ăn uống chị em cần chú ý ăn nhiều thực 
phẩm giàu vitamin C hơn. Trái cây là một trong những 
thực phẩm rất giàu vitamin C, điển hình là ổi, cam, bưởi, 
táo...

3. Axit folic
Axit folic cũng là một vitamin quan trọng. Phụ nữ bổ 

sung đủ axit folic trong khi mang thai có thể thúc đẩy sự 
phát triển lành mạnh của thai nhi. Axit folic đã được chứng 
minh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, bao gồm cả việc 
chống lão hóa, ngừa ung thư. Acid folic góp phần giúp cơ 
thể sản xuất các tế bào mới để thay thế cho những tế bào cũ 
đ đi, đồng thời ngăn nã già và chết gừa những biến đổi bất 
thường về ADN của tế bào - nguyên nhân dẫn đến sự xuất 
hiện của các tế bào ung thư.

Axit folic thường chứa nhiều trong các loại thực phẩm 
như đậu khô, đậu Hà Lan, đậu lăng, cam hoặc các sản 
phẩm từ lúa mì nguyên chất, gan, măng tây, củ cải đường, 
rau cải xanh, rau bina...

Tuy nhiên, trước khi sử dụng axit folic, cần trao đổi 
với bác sĩ nếu bệnh nhân mắc bệnh thận hoặc nhiễm trùng 
hay là người nghiện rượu hoặc mắc bất kỳ loại thiếu máu 
nào chưa được chẩn đoán và kết luận. Bà bầu bị thiếu máu 
cũng cần tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi quyết định 
có sử dụng acid folic để điều trị thiếu máu không.

Ngoài ra, để có cơ quan sinh sản khỏe mạnh, phụ 
nữ đặc biệt cần tránh 1 việc: Ngồi lâu

Thường xuyên ngồi ở một nơi, lưu thông máu ở nửa 
dưới của cơ thể cũng không theo kịp và dễ dàng ảnh hưởng 
đến sự trao đổi chất trong tử cung. Từ đó dẫn đến sự gia 
tăng độc tố trong tử cung, có thể xuất hiện tất cả các loại 
viêm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ.

Những người có thói quen ngồi bất động, hai chân 
khép lại hoặc bắt chéo quá lâu, mặc quần quá chật... sẽ 
càng gây ra những ảnh hưởng xấu hơn. ■
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PHUÏ NÖÕ - GIA ÑÌNH

NEW

777-2013/1581

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, Full time 

vaø Part time. 

Gaàn Wilcrest & Beechnut. 

Wilcrest & Beechnut

Xin lieân laïc Lan: 281-988-6743

NEW

773-2013/1581

Caàn Gaáp Thôï Toùc

Caàn gaáp thôï toùc Nöõ coù kinh nghieäm, bieát 

tieáng Anh. 

Tieäm ôû N. Eldridge & FM 529.

N. Eldridge & FM 529

Sau 8PM:
Xin lieân laïc: 713-896-0039

832-455-3475

NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full time hoaëc 

part time. Bao löông $130/ngaøy. Tuøy khaû naêng and up. 

Khu da maøu, choã laøm vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:
Cell: 832-489-6956

Phone: 713-738-6245

NEW

796-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm Myõ 

Traéng, Tip Cao, tieäm môû cöûa 5 ngaøy, ñoùng cöûa Chuû Nhaät 

vaø Thöù Hai. Môû cöûa töø 10h saùng ñeán 6h chieàu. Tieäm caùch 

Bellaire 1 tieáng laùi xe. Chuû chôû ñi moãi ngaøy. Choã laøm vui 

veû, thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt laùi xe. Caàn nhieàu thôï 

Nails bieát laøm Fullset, Sôn Shellac, Eyebrow, 

Eyelash. Giaù cao, income oån ñònh. Laøm vieäc 6 ngaøy.

Caùch Vieät Hoa 15”

hoaëc:
Xin lieân laïc: 713-885-8769

713-979-6848

NEW
7/22-9/22

August 2022

797-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-610).  

Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn nhieàu thôï boät, 

tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - $1,500/tuaàn & up + tips.  

Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

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

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

809-2018/1586

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $1,500/tuaàn. 

Tieäm lôùn, khu traéng, tip cao $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

Vừng đen ăn theo cách này sẽ 
đánh bay nếp nhăn, chị em không 
chỉ trẻ lâu mà còn tăng tuổi thọ

Ngoài tình trạng nếp nhăn mờ rõ, không còn 
khô da, ngứa da, ăn vừng đen theo 2 cách 
đơn giản sau sẽ giúp phụ nữ trẻ lâu, sống 

thọ.
Vừng đen ăn theo cách này sẽ đánh bay nếp nhăn, 

chị em vừa trẻ lâu vừa tăng tuổi thọ
Vừng đen là một trong những loại hạt được mệnh 

danh là “nhỏ nhưng có võ”. Điều này quả không sai. Vừng 
đen tuy nhỏ nhưng lại có nhiều công dụng cho sức khỏe, 
đồng thời là thuốc phòng chống lão suy, làm đẹp da xanh 
tóc. Ăn vừng đen đều đặn theo 2 cách được chuyên gia gợi 
ý dưới đây, chị em sẽ giảm nếp nhăn, không còn khô da, 
ngứa da. Không những thế, bạn sẽ ngày càng trẻ lâu và 
tăng tuổi thọ.

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị y 
học cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), có 2 cách giúp chị 
em nhuận sắc, trẻ lâu và kéo dài tuổi thọ nhờ vào vừng đen:

- Cách 1: Vừng đen đem rang chín, giã nhỏ thành 
bột, không cho thêm muối, ăn hàng ngày. Chị em bắt đầu 
ăn 20g, sau đó tăng lên 40g, kéo dài trong 4-5 tháng sẽ thấy 
hiệu quả rõ rệt.

- Cách 2: Vừng đen đem nấu cùng đậu đen, đậu 
xanh, đậu đỏ, đậu tương, hạt dẻ và đại táo - mỗi vị 30g, gạo 
tẻ 50g. Nấu thành cháo loãng, ăn nóng. Có thể ăn với 
đường nếu thích nhưng khuyến cáo không bổ sung nhiều. 
Ăn liền trong 1 tuần rồi nghỉ 1 tuần, sau đó lặp lại chu trình.

Ảnh minh họa
Theo lương y Vũ Quốc Trung, trong Đông y, vừng 

đen tính bình, vị ngọt có công dụng giải độc rất tốt. Sử 
dụng vừng đen để chữa các chứng bệnh can thận bất túc, 
bệnh mạn tính suy nhược thần kinh và suy nhược cơ thể, 
thiếu máu, thiếu sữa, râu tóc bạc sớm, da vàng khô, tăng 
huyết áp, táo bón. Vừng đen đặc biệt tốt cho người già, phụ 
nữ và trẻ em.

Riêng chị em phụ nữ, dùng vừng đen đúng cách sẽ 
giúp giảm nếp nhăn thấy rõ, da căng mọng tràn đầy 
collagen. Đồng thời, tóc xanh đen óng ả, cơ thể trẻ khỏe từ 
trong ra ngoài. Từ đó giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, 
anthocyanins, một chất chống oxy hóa mạnh ở trong vừng 
đen có vai trò quan trọng trong việc giúp chị em trẻ lâu, 
tăng cường tuổi thọ. Chúng giúp phòng chống ung thư, lại 
còn tốt cho người có đường huyết cao, ngăn chặn tiểu 
đường, kháng khuẩn, chống viêm và chống béo phì.

Những công dụng cụ thể của vừng đen
1. Giàu chất chống oxy hóa
Theo Healthline, tất cả các loại vừng đều chứa chất 

chống oxy hóa và các hóa chất thực vật có lợi cho sức 
khỏe. Tuy nhiên, vừng đen lại có hàm lượng phong phú 
hơn cả.

Đặc biệt, hạt vừng đen ở dạng đã nảy mầm có hàm 
lượng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn so với hạt chưa nảy 
mầm.

2. Cải thiện huyết áp
Một nghiên cứu nhỏ ở 30 người trưởng thành đăng 

tải trên Healthline cho thấy, uống một viên nang chứa 2,5g 
bột vừng đen mỗi ngày trong 4 tuần làm giảm đáng kể 
huyết áp tâm thu. Trong khi so sánh với một nhóm dùng 
giả dược thì không thấy sự thay đổi này.

Theo một đánh giá có hệ thống về tác dụng của hạt 
vừng đối với huyết áp, 5 trong số 7 nghiên cứu lâm sàng 
quan sát thấy những cải thiện đáng kể về huyết áp.

3. Phòng chống ung thư
Ngoài anthocyanins, sesamol và sesamin là 2 hợp 

chất trong hạt vừng đen có khả năng phòng chống ung thư 
cực mạnh.

Sesamol đã chứng minh đặc tính chống ung thư 
của nó trong nhiều nghiên cứu trên động vật và ống 
nghiệm.

Các nghiên cứu này đã quan sát khả năng của 
sesamol trong việc chống lại stress oxy hóa, điều chỉnh các 
giai đoạn khác nhau của vòng đời tế bào, các con đường 
truyền tín hiệu. Mỗi giai đoạn đều đóng một vai trò trong 
sự phát triển của ung thư. Sesamin đóng một vai trò tương 
tự trong phòng chống ung thư. Hợp chất này cũng xuất 
hiện để thúc đẩy tiêu diệt các tế bào ung thư.

4. Da, tóc được tăng sinh collagen ngày càng 
khỏe đẹp

Dầu hạt vừng thường là thành phần có trong các 
sản phẩm dành cho tóc và da, chẳng hạn như xà phòng, dầu 
gội đầu và kem dưỡng ẩm. Khi dùng qua đường ăn uống, 
hiệu quả cũng không khỏi khiến bạn ngỡ ngàng.

Bên cạnh hàm lượng chất chống oxy hóa, nghiên 
cứu cho thấy, hạt vừng đen giàu sắt, kẽm, axit béo omega-
3. Chúng không chỉ bổ khí huyết mà còn giúp xanh tóc, 
đẹp da, xương khớp dẻo dai vì chứa quá nhiều thành phần 
giúp tăng sinh collagen.

Điểm qua một số nghiên cứu, người ta nhận thấy, 
một nghiên cứu năm 2011 cho thấy, dầu hạt vừng ngăn 
chặn tới 30% tia cực tím. Trong khi đó, tia UV không chỉ 
gây cháy nắng mà còn có thể dẫn đến nếp nhăn, lão hóa da 
sớm. Thậm chí là ung thư da.

Nghiên cứu khác gần đây trên 40 người đang được 

điều trị tại phòng cấp cứu do chấn thương tứ chi cho thấy, 
xoa bóp các bộ phận bị thương bằng dầu hạt vừng giúp 
giảm đau đáng kể.

5. Tăng cường sinh lý nam giới
Cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh 

(Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho biết 
thêm, vừng đen cũng là một loại hạt rất tốt để tăng cường 
sinh lý nam giới, là viagra tự nhiên cho phái mạnh.

Nguyên nhân bởi, vừng đen cũng có tác dụng bổ 
ích can thận, dưỡng huyết. Ngoài vừng đen, những thực 
phẩm màu đen như vừng đen, đỗ đen, gà ác, gạo cẩm… 
đều có thể điều tiết khả năng sinh lý của con người. Đồng 
thời kích thích bài tiết tiêu hóa, tuần hoàn làm tăng lượng 
hồng cầu, giúp da dẻ hồng hào, mịn màng, tóc đen nhánh 
và kéo dài tuổi thọ.

Lưu ý sử dụng vừng đen tránh hại sức khỏe
- Vừng thuộc tính hàn nếu người thể hàn dùng dễ 

sinh ỉa lỏng, nếu dùng nhiều lâu dần sẽ hỏng đường tiêu 
hóa. Do đó khuyến cáo không nên tự ý sử dụng. Cần tham 
khảo ý kiến chuyên gia Đông y.

- Người có tiền sử huyết áp thấp không dùng vì 
vừng đen chứa nhiều magiê làm giảm huyết áp, có thể gây 
ra tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt...

- Khi sử dụng vừng đen nếu thấy mẩn đỏ, ngứa, 
đau đầu nên ngừng sử dụng ngay.

- Những người mắc bệnh đông máu cao, huyết 
khối, viêm tắc tĩnh mạch, bệnh tim nên hạn chế dùng hạt 
vừng đen.

- Không lạm dụng hạt vừng đen để giảm cân vì sẽ 
khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược kéo dài, ngăn cản quá 
trình hấp thu một số chất như magiê, canxi, kẽm...

- Khi sử dụng cần phải phối hợp dùng với tinh bột, 
thực phẩm nhóm bột đường. Nếu dùng đơn độc sẽ không 
tốt cho sức khỏe. ■

Hơn 3.000 người thiệt mạng 
trong năm 2021 vì di cư bất hợp pháp

Hơn 3.000 người đã thiệt mạng hoặc mất 
tích ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương 
trong hành trình di cư bất hợp pháp đến 

châu Âu trong năm 2021.
Con số báo động trên được Cao ủy Liên hợp quốc 

về người tị nạn công bố hôm 29/4. Như vậy, số người thiệt 
mạng trong hành trình di cư cao gấp 2 lần so với năm 2020. 
Thực tế này đòi hỏi cần có hành động khẩn cấp để giải 
quyết ăng người di cư bất hợp pháp và người tình trạng gia t
thiệt mạng trên hành trình này.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho rằng, đại 
dịch COVID-19 và việc các nước đóng cửa biên giới đã 
khiến hoạt động di cư khó khăn hơn. Điều này khiến người 
di cư tìm kiếm những đường dây đưa người vượt biên trái 
phép, khiến hành trình di cư trở nên nguy hiểm hơn. ■ 

NEW

850-2022/1590

Now Hiring
Manufacturer of surgical instruments is looking for a surgical instruments repair 

and maintenance specialist. Metail Smith/Metal Worker. Required Skills:

  - High attention to details in handling, measuring, shaping, cutting, sharpening

  - Ability to read and follow product specification and drawings

  - Good understanding of metal finishes, ability to refurbish small instruments

  - Ability to use Tungsten Carbide coating/inserting equipment

No less than 2 years experience in assembly, repair or precision metal working 

Contractor with a possibility of employment

Compensation Depends on experience

Please email HR2@wexlersurgical.com

or call 832-260-0967 (leave message)

NEW

852-2022/1590

Caàn Thôï Maùy

Caàn thôï maùy, bieát laøm thaéng + thay nhôùt 
+ alignment. 

Neáu caàn seõ training theâm.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

713-433-0250 * 713-505-9169

Hiring

853-2016/1584

Electronics Manufacturer 

Looking for assembler, QC, Technician, 

s u p e r v i s o r,  P C B  p r o c e s s / s o l d e r i n g 

experience a plus. 

TEL: 713-349-4559
Email GI-HR@gicircuits.com

Address: 12701 Royal Dr., Stafford, TX 77477

New
775-2013/1581

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

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

Khu Bellaire

Xin lieân laïc Chuù Kha: 281-235-5757
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426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part time 

cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng khaùch, tip 

nhieàu, khu FM 1960 * North 45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
_________________________________________________

808-2017/1585

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS - SOUTHWEST 

(KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay chaân 

nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng toát. Bao 

löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803 * 

C. Phöôïng: 832-503-0096
_________________________________________________

783-2014/1582

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc Full Services. Caàn thôï toùc bieát laøm 

Chaân Tay Nöôùc caøng toát. Laøm Full Time 

hoaëc Part Time. Tieäm vuøng 249, 1960 

(Jones & Grant Rd)

Xin lieân laïc Loan (Ñeå laïi tin nhaén): 

832-419-7170 * 281-890-4173
_________________________________________________

771-2013/1581

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700-$1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refill. Coøn caàn thôï Chaân Tay Nöôùc môùi 

bieát laøm. Nhaän Full Time/Part Time. Tieäm ôû 

Hwy 6 & Fort Bend Toll, giöõa Hk2 & 4.

Xin lieân laïc: 

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

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, Hobby 

Airport caàn thôï may ñoà treû em, thôï theâu bieát 

söû duïng maùy Tamija Embroidery, thôï uûi.  Coù 

theå nhaän may taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát 

ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400

841-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï tay chaân nöôùc, aên chia. Khu traéng, 

tip cao, gaàn Memorial Mall.

Xin lieân laïc: 

713-468-9999
_________________________________________________

840-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Full 

time, vaø Part time. Khu Westheimer. Tieäm 

ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882 

Cell: 713-894-1983
_________________________________________________

829-2020/1588

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù baèng 

Wax, bao löông tuøy theo khaû naêng. Tieäm 

caùch chôï Höng Ñoâng 10 phuùt, Hong Kong III 

12 phuùt.

Xin lieân laïc Haân: 

832-614-5612 * 281-736-6091
_________________________________________________

799-2016/1584

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail vuøng 45 North gaàn Phi Tröôøng 

Bush. Caàn hai ngöôøi laøm boät vaø hai ngöôøi 

laøm tay chaân nöôùc.

Xin lieân laïc: 

936-207-3123
_________________________________________________

764-2012/1580

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm Design, Part time/Full 

time. Bao $150/ngaøy. Vaø cuõng caàn Chaân 

Tay Nöôùc. Tieâm ôû Bellaire.

Xin lieân laïc Lieân: 

281-876-7788

636-2040/1608

NEW

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). Khoâng caàn 

Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, lôùn tuoåi OK. Vieäc 

laøm quanh naêm, thu nhaäp toát cho thôï kinh 

nghie äm.  Tra û  theo hô ïp  ño àng (W9-

contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
_________________________________________________

820-2019/1587

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may söûa quaàn aùo coù kinh nghieäm. 

Laøm vieäc ôû khu North West Freeway 290. 

Löông haäu.

Xin lieân laïc: 

832-653-6952
_________________________________________________

848-2022/1590

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC 

Caàn Caregiver, chaêm soùc ngöôøi giaø, doïn 

deïp, lau chuøi, naáu aên, giaët ñoà, taém röûa. Ñi veà 

hoaëc ôû laïi qua ñeâm. Khoûe maïnh, thaät thaø, kyõ 

löôõng, caån thaän. Coù kinh nghieäm vaø bieát noùi 

tieáng Anh.

Xin lieân laïc: 

832-971-3344

(Thaønh phoá Richmond & Houston)
_________________________________________________

786-2015/1583

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 65), Ñaïo Phaät, 

khoûe maïnh, saïch seõ, thích naáu aên, laøm vieäc 

nhaø vaø naáu aên. Bao aên ôû, öu tieân cho ngöôøi 

khoâng coù gia ñình.

Xin lieân laïc coâ Thu: 

832-330-9583

849-2022/1590

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 5 thaùng) ñeán ôû 

cuøng nhaø vuøng Houston/ Pearland, 6 ñeán 7 

ngaøy moät tuaàn ôû laïi nhaø.

Xin goïi Coâ Chaâu: 

714-310-5936
_________________________________________________

818-2019/1587

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn moät phuï nöõ giuùp ñöa ñoùn treû ñi hoïc vaø 

chaêm soùc sau giôø hoïc. Coù baèng laùi xe vaø 

kinh nghieäm giöõ treû. Nhaø khu Beltway 8 & 

I.10.

Xin lieân laïc: 

713-502-4193
_________________________________________________

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baøn 87 ôû 

Bellaire & ñi du lòch caùc tieåu bang. Bao aên ôû, 

$3,000/thaùng, laøm toát ñöôïc taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
_________________________________________________

836-2021/1589

CAÀN NGÖÔØI - GAÀN KHU BELLAIRE

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát naáu aên, doïn deïp, laùi 

xe ñoùn vaø giöõ em. Gaàn khu Bellaire. 

$2,000/thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-560-6895

Boá meï noùi chuyeän theá naøo?

Coâ giaùo hoûi hoïc sinh:

– Ñeà baøi laø “cuoäc troø chuyeän cuûa boá meï 

em”, taïi sao em chæ vieát toaøn lôøi cuûa meï?

– Thöa coâ, vì boá em chæ gaät ñaàu thoâi aï.

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nails Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Vui Cöôøi

TÌM HIEÅU

Talleyrand - nhà ngoại giao định 
hình châu Âu

ó một quý ông nổi danh người Pháp từng Cnhận xét rất hình ảnh về cà phê như sau: 
“Đen như quỷ sứ thoa bồ hóng, nóng như 

lửa nung địa ngục; thục hiền, tinh khiết như thiên thần, ân 
cần ngọt ngào như tình yêu”.

Bạn bè trong nghề ngoại giao thường nhắc đến ông 
như một nhà đàm phán khó tính, khôn khéo và khi đồng 
hành cùng ông, hiếm ai có thể không mỉm cười.

Từ linh mục đến nhà ngoại giao tầm cỡ
Talleyrand-Périgord - được tấn phong công tước 

xứ Bénévent năm 1806. Ông sinh trưởng trong một gia 
đình quý tộc và buổi đầu định theo sự nghiệp linh mục 
trong nhà thờ, nơi tạo bệ phóng thành công cho ông sau 
này.

Năm 1775, ông trở thành tu viện trưởng của Saint-
Denis, tại thành phố Reims - nơi chú của ông là tổng giám 
mục. Từ bước đệm này, ông tiến tới một vị trí có ảnh hưởng 
và đại diện cho giới tăng lữ người Pháp trong chính phủ, 
nhờ đó có được kinh nghiệm làm chính trị. Ít lâu sau, ông 
được bổ nhiệm làm giám mục của thành phố Autun.

Khi những ý tưởng cách mạng bắt đầu lan truyền, 
phá vỡ cấu trúc xã hội thịnh hành ở Pháp, Talleyrand đã 
khéo léo chuyển từ lập trường ủng hộ nhà thờ sang lập 
cách mạng hơn khi thay mặt các giáo sĩ tại cuộc họp quốc 
hội năm 1789 của các giới quý tộc, giáo sĩ và phần công 
chúng còn lại.

Các đề xuất cấp tiến của Talleyrand cuối cùng dẫn 
đến việc Giáo hoàng ra lệnh rút phép thông công trừng 
phạt ông.

Vốn không mấy thích thú và tin tưởng vào sứ mệnh 
giáo sĩ, ông rời khỏi chức vụ giám mục và được đảm nhận 
nhiều cương vị ngoại giao khác nhau cho nước Pháp, 
nhưng khi cuộc cách mạng nóng lên, ông quyết định rời 
Pháp đến Mỹ vào năm 1794.

Tại Mỹ, ông đã gặt hái sự nghiệp tài chính thành 
công trong hai năm tiếp theo. Khi tình hình chính trị ở 
Pháp ổn định, Talleyrand trở lại các chức vụ cao cấp khác 
nhau, mà đỉnh cao là chức Bộ trưởng Ngoại giao của 
Napoléon. Trong thời gian này, ông trở nên vô cùng giàu 
có nhờ nhận hối lộ, tham nhũng bất chính.

Là một người đàn ông hào hoa, ông qua lại với 
nhiều phụ nữ và bị nhiều đàm tiếu. Để giữ thể diện cho 
triều đình, đích thân Napoleon đã yêu cầu Talleyrand kết 
hôn với người bạn gái chung sống lâu năm của mình - 
Catherine Grand vào năm 1801.

Đúng lúc sự thù địch giữa Pháp và Anh lại tiếp tục 
tiếp diễn vào năm 1803, Talleyrand tỏ rõ năng lực tài giỏi 
trong việc bám sát sự xoay chuyển liên tục của các liên 
minh ở châu Âu đang chuyển dịch chống lại Pháp.

Khi Napoléon từ bỏ lý tưởng cách mạng của mình 
và tự xưng là hoàng đế vào năm 1804, Talleyrand trở thành 
Grand Chamberlain (Đại Thị thần) của Napoleon, một vị 
trí mang lại nhiều cơ hội làm giàu.

Tuy nhiên, do mất kiên nhẫn với các chính sách 
bành trướng của Napoléon mà ông cho rằng đã đi quá xa, 
năm 1807 Talleyrand từ chức. Sau đó, ông vẫn được tham 
dự cuộc đàm phán của Hoàng đế tại Erfurt, Phổ (Đức), vào 
năm 1808, một sự kiện nổi tiếng với Nữ hoàng yêu nước 
Louise của Phổ cầu xin cho quốc gia bại trận của bà. Tại 
cuộc gặp này, Talleyrand đã làm quen với Sa hoàng 
Alexander I, người mà ông đã từng phối hợp âm mưu 
chống lại Napoléon.

Năm 1813, Napoleon phải triệt thoái và rút lui ô 
nhục khỏi Nga và sau đó hoàng đế bị mất quyền lực, trong 
khi Alexander I đàm phán riêng với Talleyrnd ở Paris và 
ông đã thuyết phục được Sa hoàng về sự cần thiết khôi 
phục quyền lực của hoàng gia Bourbon của Louis XVIII. 
Để tưởng thưởng, Talleyrand một lần nữa được bổ nhiệm 
làm ngoại trưởng - lần này là bởi vua Louis XVIII.

Talleyrand là một nhà thương thuyết trò chuyện 
thông minh, hóm hỉnh, sắc sảo. Bề ngoài ông toát lên vẻ 
quý tộc lâu đời, đôi mắt xanh ánh lên vẻ giễu cợt lẫn với 
mơn trớn người khác nhưng ít khi nhìn thẳng; cặp lông 
mày dài mượt mách bảo rằng ông là người tài hoa.

Cằm ông tròn trịa chắc chắc, miệng rộng sang 
trọng... Tuy nhiên, những người có trải nghiệm cuộc sống 
có thể cảm nhận về ông như một người có nhiều tham 
vọng, xu thời, xảo trá, sẵn sàng rời bỏ lý tưởng vì lợi ích 
riêng.

Ông đã cố gắng tồn tại và gây ảnh hưởng đáng kể 
đến các xu hướng trái ngược nhau trong Cách mạng Pháp 
(1789 - 1799), thời đại Napoléon (1799 - 1815), cũng như 
các triều đại kế tiếp của các thành viên Bourbon (1815 - 
1830) và Orléans (1830 - 1848) - các chi nhánh của hoàng 
gia Pháp.

Ông là Talleyrand với tên đầy đủ là Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord (sinh 2/2/1754 tại Paris, 
Pháp - mất 17/5/1838), chính trị gia và nhà ngoại giao 
huyền thoại của Pháp - một nhân vật gây nhiều tranh cãi ở 
cả trong và ngoài nước.

Góp phần vẽ lại bản đồ châu Âu
Talleyrand được biết đến nhiều nhất có lẽ khi điều 

hành các hoạt động ngoại giao của Pháp tại Đại hội Vienna 
(1814 - 1815), nơi bản đồ chính trị của châu Âu được vẽ lại 
một cách đáng kể sau sự sụp đổ của Hoàng đế Pháp 
Napoléon.

Ngay cả thời hiện đại, các sử gia vẫn không thể 
thống nhất ý kiến về việc liệu Talleyrand là một kẻ cơ hội 
xảo quyệt, một người bảo vệ lợi ích thực sự của Pháp hay 
một người theo chủ nghĩa quốc tế của châu Âu, muốn duy 
trì hòa bình trên lục địa già.

Thư viện Quốc hội lưu giữ các tác phẩm của 
Talleyrand như hồi ký và thư từ của ông, hoặc nhiều cuốn 
sách của các tác giả uy tín về lịch sử châu Âu thế kỷ XVIII-
XIX đều là những tư liệu minh chứng rằng ông là một 
nhân vật quan trọng.

Ngay cả Bộ sưu tập tranh in hoạt hình nước Anh, 
lưu giữ nhiều phim hoạt hình chống Pháp, bao gồm những 
phim mô tả Napoléon và cộng sự thân cận Talleyran với 

tên thân mật "Talley".
Xin nhắc lại rằng, Talleyrand là một trong những 

nhà đàm phán chính tại hội nghị ngoại giao cấp cao của 
Đại hội Vienna (1814 - 1815), nơi đưa ra một kế hoạch hòa 
bình lâu dài, hậu Napoléon cho châu Âu.

Không chỉ có mặt những người tham gia ảnh 
hưởng đến tiến trình lịch sử châu Âu, mà Đại hội còn được 
biết đến với những âm mưu chính trị và ngoại giao tình ái 
hấp dẫn đã diễn ra. Thật vậy, Talleyrand đã thỏa thuận với 
vợ của cháu trai mình, Dorothée, Nữ bá tước Edmond de 
Périgord, Nữ công tước de Dino hỗ trợ cho kế hoạch của 
ông ta.

Nhờ quan hệ, em gái của Nữ công tước de Dino – 
vốn là bạn tốt của Hoàng tử Klemens von Metternich 
(1773 - 1859) đã cung cấp một đường dẫn không chính 
thức giữa các nhà đàm phán Talleyrand và Metternich 
(một nhà ngoại giao người Áo, một đại biểu xảo quyệt 
khác quan tâm đến việc duy trì sự cân bằng quyền lực ở 
châu Âu). Đó cũng là thời điểm Talleyrand cuối cùng phải 
ly thân với vợ của mình.

Sau Đại hội, Talleyrand không còn được ưu ái, ông 
sống lặng lẽ trong nhiều năm, ngồi viết hồi ký. Dù sao, khi 
cơ hội đến, Talleyrand, khi đó ở tuổi 70, đã giúp phế truất 
nhà Bourbons để ủng hộ ứng cử viên dòng họ Orléanist là 
quận công Louis-Philippe, người lên ngôi vua vào năm 
1830.

Talleyrand, được bổ nhiệm làm đại sứ Pháp tại 
Vương quốc Anh, rồi nghỉ hưu năm 1834. Talleyrand qua 
đời năm 1838, Giáo hoàng cho phép ông được hòa giải với 
nhà thờ mà ông đã rời bỏ nhiều thập kỷ trước. Ông được 
linh mục rửa tội và làm tang lễ ở nhà thờ tại Paris.

Nổi tiếng và bị chửi rủa vì các kỹ năng, chiến thuật 
sinh tồn chính trị thiếu tính chính đáng, Talleyrand vẫn 
phục vụ ở cấp cao nhất của Chính phủ Pháp trong gần nửa 
thế kỷ dưới thời vua Louis XVI, Cách mạng Pháp, 
Napoleon Bonaparte, và triều đại của vua Louis XVIII, và 
vua Louis-Philippe.

Được nhiều người ngưỡng mộ và không ít kẻ thiếu 
tin tưởng, phê phán ông kịch liệt, Talleyrand đã gây khó 
khăn cho các nhà sử học khi đánh giá về cuộc đời ông.

Trong khi một số người coi ông là một trong những 
nhà ngoại giao tài giỏi và chuyên nghiệp nhất trong lịch sử 
Pháp, thì những người khác lại coi ông là kẻ phản bội, tư 
lợi, người đã phản bội lý tưởng của Napoleon và Cách 
mạng Pháp với tinh thần tự do, bình đẳng và bác ái. Ngày 
nay, thuật ngữ liên quan đến Talleyrand được dùng để chỉ 
việc thực hành ngoại giao một cách khéo léo.

Ông rất coi trọng vai trò quyết định của người lãnh 
đạo. Ông từng nói: Tôi sợ một đội quân gồm một trăm con 
cừu được dẫn dắt bởi một con sư tử hơn là một đội quân 
của một trăm con sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu. ■
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

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

955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier
wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter
wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter
wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker
wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman
wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time. 
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority 
is given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call: 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

TÌM HIEÅU

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû Imperial caàn ngöôøi phuï beáp vaø chaïy 

baøn. Phaûi noùi ñöôïc tieáng Anh. Tieäm ôû khu vöïc 

Fry Rd & S.W Little York.

Cell:
Xin lieân laïc Tell: 346-377-6380

832-606-1399

“Sát nhân giấu mặt” ẩn trong 
những thùng container

Rất nhiều hóa chất độc hại có thể gây tử vong 
ngay lập tức, hoặc có tác động mãn tính đã 
được các nhà khoa học tìm thấy bên trong các 

thùng container chứa hàng hóa.

Lỗ thông gió trên container, tuy nhiên chỉ riêng nó 
chưa đủ để giảm khí độc bên trong

Họ không hề biết thùng vận chuyển chứa đầy khí độc. 
Nhưng chỉ một lúc sau khi mở nó ra, hai công nhân bắt đầu 
cảm nhận được. Một người đàn ông bất tỉnh, co giật do 
động kinh. Người kia cảm thấy rát cổ họng và bắt đầu chảy 
nước miếng một cách không kiểm soát được.

Các giấy tờ hàng hóa đi kèm container cho biết nó 
chứa đồ thủy tinh và gốm sứ. Các công nhân không có lý 
do gì để nghi ngờ rằng họ đang gặp nguy hiểm. 

Nhưng mà chuyện tệ nhất đã xảy ra. Đội cứu thương 
may mắn đã đến hỗ trợ kịp thời. Khi tới hiện trường, những 
người ứng cứu đầu tiên thấy người đàn ông lên cơn co giật 
nên đã nhanh chóng gây mê và đặt nội khí quản cho cả hai 
công nhân. Trên xe cấp cứu trên đường đến bệnh viện, các 
nhân viên y tế cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu: đau họng, 
ngứa mắt và tăng tiết nước bọt.

Sự cố đáng sợ và ít người biết nói trên xảy ra vào năm 
2006 tại một khu cảng ở Rotterdam, Hà Lan. Rất may, tất 
cả những người có liên quan đều sống sót. 

Khí độc đã tấn công họ là metyl bromua, một loại khí 
không mùi và không màu. Liều cấp tính của methyl 
bromide có thể gây tử vong, và việc tiếp xúc mãn tính hay 
cấp tính đều có liên quan đến nguy cơ tăng cao ung thư 
tuyến tiền liệt.

Trong nhiều năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, các nhà 
nghiên cứu đã không ngừng tìm hiểu về các hóa chất độc 
hại đôi khi ẩn náu bên trong các thùng vận chuyển kín.

Ruth Hinz, một ứng viên tiến sĩ tại Đại học Massey ở 
New Zealand, đã dẫn đầu một nghiên cứu gần đây về danh 
mục các hóa chất độc hại trong không khí bên trong các 
mẫu container được vận chuyển đến New Zealand. 

Công việc của Hinz cũng tương tự như một nghiên 
cứu gần đây được thực hiện ở Thụy Điển, cho thấy rằng cứ 
8 container đến nước này thì có khoảng một container 
chứa hàm lượng hóa chất nguy hiểm trong không khí. Và 
khi các công nhân tại cảng mở một thùng chứa, họ có rất ít 
cách để biết điều gì đang chờ đợi mình.

“Nó có thể là một loại cocktail chứa hỗn hợp nhiều 
hóa chất trong thùng chứa", Hinz nói."Bạn sẽ không biết 
trước cái nào sẽ ở trong đó."

Một số hóa chất độc hại được bơm vào các thùng chứa 
hàng hóa nhằm mục đích tẩy trùng. Methyl bromide là một 
ví dụ, mặc dù việc sử dụng nó hiện đã được quy định chặt 

hoặc bị cấm ở nhiều quốc gia. 
Nhưng thách thức bổ sung đối với những người công 

nhân tại cảng là sự hiện diện của các loại khí nguy hiểm 
khác có thể hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Như ở 
Rotterdam, việc thiếu nhãn mác cảnh báo cũng có thể che 
dấu mối nguy hiểm.

Trước khi gửi container lên đường, công nhân tại cảng 
xuất đi đôi khi phun khử trùng các thùng hàng bằng thuốc 
trừ sâu, đặc biệt nếu đó là thùng chứa thực phẩm, thức ăn 
gia súc hoặc gỗ. Những hóa chất này, chẳng hạn như 
methyl bromide, ethylene oxide và phosphine, có thể gây 
ra nhiều triệu chứng cho người tiếp túc, bao gồm buồn nôn, 
kích ứng da, co giật và thậm chí tử vong.

Một số hàng hóa thậm chí có thể tạo ra các chất hóa 
học độc hại. Ví dụ, bao bì sản phẩm có thể chứa toluen, 
trong khi chất dẻo có thể phát ra benzen. Và những loại hóa 
chất này có thể làm hỏng tủy xương và gây thiếu máu nếu 
tiếp xúc trong thời gian dài.

Và có thể có các chất từ hàng hóa trước đó còn sót lại 
bên trong, lót bên trong thùng hàng. Những người công 
nhân có thể không nhận ra rằng những chất độc hại như 
vậy đang chờ đợi họ trong một thùng hàng mới được 
chuyển đến.

Đối với nghiên cứu của mình, Hinz và các đồng 
nghiệp của cô đã sử dụng dữ liệu do cơ quan hải quan New 
Zealand thu thập. Các nhân viên đã sử dụng các thiết bị 
thăm dò, thứ mà họ có thể đẩy qua các miếng đệm cao su 
của cửa thùng chứa, để thu thập các mẫu khí từ 490 thùng 
kín. 

Hinz cũng tự mình thu thập các mẫu không khí từ 
hàng chục thùng container khác, theo dõi nồng độ của các 
hợp chất thay đổi như thế nào trong thời gian thực khi 
chúng được mở ra và không khí bên trong được trộn lẫn 
với không khí trong lành bên ngoài.

Cuộc điều tra cho thấy rất nhiều vấn đề nguy cấp. Các 
nhân viên của cơ quan hải quan đã tìm thấy methyl 
bromide, hợp chất đã gây choáng và bất tỉnh cho các công 
nhân ở cảng Rotterdam, trong 3,5% các thùng kín. 

Họ tìm thấy formaldehyde trong 81% các thùng chứa, 
và ethylene oxide trong 4,7%, cùng nhiều hóa chất khác. 
Tiếp xúc với ethylene oxide có thể gây ra các triệu chứng 
khó chịu khác nhau, bao gồm buồn nôn, nôn mửa và tiêu 
chảy. 

Còn Formaldehyde, một chất bảo quản, là chất gây 
ung thư và cũng có thể gây kích ứng đường hô hấp khi hít 
phải, cùng nhiều triệu chứng khác.

Trong nghiên cứu của mình, Hinz và các đồng nghiệp 
của cô phát hiện ra rằng một số nồng độ đo được có vẻ đủ 
cao để gây ra phản ứng cấp tính và triệu chứng tức thì. Tuy 
nhiên, Hinz nói rằng, trên thực tế, việc một công nhân tiếp 
xúc trực tiếp với khí độc ở mức độ cao như vậy khá hiếm 
gặp và chỉ là điều bất thường. 

Nhưng thay vào đó, có một nguy cơ phổ biến hơn 
nhưng vẫn đáng chú ý là tiếp xúc lặp đi lặp lại với nồng độ 
thấp. Ví dụ, tiếp xúc lâu dài với các hóa chất này có thể làm 
tăng nguy cơ ung thư hoặc gây ra các vấn đề tâm thần. Tuy 
nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu về rủi ro của các hóa chất 
bên trong các thùng chứa hàng hóa.

“Tôi chắc chắn cho rằng điều này cần được chú ý, 
thậm chí cần chú ý hơn nhiều so với những gì cần phải có", 
Hinz nói.

Gunnar Johanson, một nhà nghiên cứu chất độc tại 
Viện Karolinska, Thụy Điển, người đóng vai trò là người 
bình duyệt cho nghiên cứu của Hinz, đồng ý với đánh giá 
của cô.

“Chúng tôi không biết chính xác rủi ro lớn đến mức 
nào, nhưng đó là rủi ro không cần thiết vì bạn có thể dễ 

dàng giải quyết nó. Tất cả những gì cần làm là một hệ 
thống thông gió tốt hơn”, ông nói.

Một vài năm trước, Johanson và các đồng nghiệp của 
ông đã được gọi đến để kiểm tra một thùng hàng đáng ngờ 
ở Thụy Điển. Nó được chất đầy gạo, nhưng cũng chứa một 
túi màu xanh kỳ lạ chứa đầy bột trắng. Khi Johanson phân 
tích mẫu không khí, ông tìm thấy phosphine, một loại 
thuốc khử trùng, ở nồng độ đủ cao để gây tử vong.

Để bảo vệ các công nhân ở cảng, Johanson và các 
đồng nghiệp của ông đã thiết kế một thiết bị kết nối với 
quạt hút và gắn vào các lỗ thông gió, thứ hiện có trên các 
mặt của hầu hết các thùng container. Các thí nghiệm cho 
thấy rằng một khi thiết bị được bật, nồng độ của các khí 
độc hại sẽ giảm xuống trong vòng vài phút.

“Chúng tôi có thể giảm khoảng 90% lượng chất gây ô 
nhiễm bay hơi trong một giờ”, ông cho biết thêm, và 
phương tiện này hiện đang được sử dụng bởi cơ quan hải 
quan Thụy Điển.

Martin Cobbald, giám đốc điều hành của Dealey 
Environmental, một công ty dịch vụ môi trường ở Vương 
quốc Anh, cũng cho rằng cần có nhận thức cao hơn trong 
ngành vận tải và hậu cần về những nguy hiểm liên quan 
đến việc tiếp xúc với khí độc hại trong các container vận 
chuyển.

Công ty của ông thường xuyên ký hợp đồng để mở và 
thông gió cho các thùng chứa, nhưng ông nói rằng: 
“Chúng tôi không làm điều đó đủ nhiều và cho nhiều 
người mà đáng ra chúng tôi nên làm”. ■ 

Ba lưu ý về giờ ăn tăng khả năng đốt 
mỡ

Ă
n sáng trước 9h giúp tăng cường trao đổi chất, 
ăn tối trước 19h để cơ thể có đủ thời gian tiêu 
hóa, hạn chế tích mỡ bụng.

1. Ăn sáng trước 9h
Bữa sáng lành mạnh, đủ dinh dưỡng đem lại nhiều lợi 

ích cho sức khỏe, giúp giảm cân hiệu quả. Dù có một số 
phương pháp khuyến khích bỏ qua bữa sáng để giảm cân, 
không thể phủ nhận tầm quan trọng của bữa sáng đối với 
sức khỏe và việc kiểm soát cân nặng. Ăn sáng đúng cách 
giúp kích hoạt trao đổi chất của cơ thể. Khung giờ trao đổi 
chất diễn ra mạnh nhất được cho là vào khoảng 6h-9h, lúc 
này hormone tạo cảm giác no - leptin được sản xuất, nhờ 
đó làm giảm sự lưu trữ chất béo. Hormone leptip được giải 
phóng cũng giúp bạn có cảm giác no, nhờ đó kiểm soát 
khẩu phần ăn của các bữa tiếp theo hiệu quả hơn, hạn chế 
ăn vặt.

2. Ăn trái cây trước 16h
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ăn trái cây vào khung giờ 

buổi sáng hoặc khi bụng đói có tác dụng giải độc, giúp cơ 
thể hấp thụ vitamin và tiêu hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, 
nhiều loại trái cây cũng có lượng đường khá cao, khi ăn 
vào khung giờ chiều tối có thể ảnh hưởng đến insulin, 
đường huyết. Nếu ăn trái cây vào khung giờ chiều tối, tốt 
nhất bạn nên chọn loại có chỉ số đường huyết thấp, tỷ lệ 
nước cao như dưa leo, dưa hấu, táo, bưởi...

3. Kết thúc bữa tối trước 19h
Bữa cuối ngày cách giờ ngủ khoảng 3-4 tiếng thường 

được các chuyên gia khuyến khích nhằm cung cấp đủ thời 
gian cho cơ thể tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng. Việc ăn 
muộn, ăn sát giờ ngủ tạo áp lực cho hệ tiêu hóa, khiến cơ 
thể dễ tích mỡ bụng và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. 
Ngoài ra, bữa tối cũng được khuyến khích ăn no 7-8 phần, 
tăng cường rau xanh, đạm, hạn chế tiêu thụ tinh bột, dầu 
mỡ, gia vị để tránh tình trạng nặng bụng, khó tiêu và dễ bị 
phù nề vào sáng hôm sau. ■ 

NEW

842-2021/1589

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 
caàn phuï beáp, chaïy baøn, server. Moâi 
tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

NEW

779-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi phuï nöõ döôùi 60 tuoåi. Doïn deïp nhaø, khoâng 

naáu aên. Yeâu caàu: saïch seõ, kyõ löôõng, thaät thaø, tuaàn laøm 

2 hoaëc 3 ngaøy. Löông $15/giôø. Nhaø Southwest Sugar 

Land.

SW Sugarland

281-871-9741Xin lieân laïc: 
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PHUÏ NÖÕ - GIA ÑÌNH

780-2014/1582

Nhaø haøng Vieät Nam môû 24 giôø ôû 

MGM Casino, MD vaø Falls Church, VA. Caàn 

tuyeån nhieàu nhaân vieân.

ÔÛû nhieàu vò trí, vaø giôø laøm vieäc linh hoaït.
QUAÛN LYÙ NHAØ BEÁP/NHAÂN VIEÂN NHAØ BEÁP

(Ñaàu beáp - Phuï Beáp - Röûa Cheùn)

QUAÛN LYÙ NHAØ HAØNG

NHAÂN VIEÂN NHAØ HAØNG

(Phuïc Vuï - Expo - Thu Ngaân - Pha Cheá)

VAØ NHIEÀU VÒ TRÍ KHAÙC.

Löông traû cao nhaát trong vuøng.

Baûo Hieåm Söùc Khoûe

401K

Chuyeân Nghieäp - Ñaúng Caáp

Lieân heä tröïc tieáp:

Mr. Gene: 571-233-5001

NEW Caàn Tuyeån
MGM Casino, MD & Falls Church, VA

NEW

782-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn tuyeån nhaân vieân 

Nam ñoùng thuøng ñeå göûi haøng ñi.

Ñòa chæ: Unlimited Custom Emboridery

10507 Fallstone Road, Houston TX, 77099

Vuøng Southwest

713-306-1354Xin nhaén tin hoaëc goïi cho Höông:

Điều cha mẹ cần làm để nuôi dạy 
con tự lập

Thế giới thực không phải chỉ toàn màu hồng, dù 
cha mẹ có điều kiện đến đâu.

Cha mẹ cần lưu ý cách dạy con từ thực tế khắc nghiệt 
của thế giới hiện đại để con có thêm kinh nghiệm sống mà 
không phải học hỏi từ bạn bè hay phải trả giá sau này.

Để giúp con trở thành người tự lập, tự chủ và đối phó 
tốt với đời sống thực trong tương lai, cha mẹ cần lưu ý cách 
nuôi dạy như sau:

Không theo sát mọi chuyện của con
Là cha mẹ, ai cũng quan tâm đến con cái của mình. 

Tuy nhiên, việc cha mẹ luôn theo sát từng ly từng tý sẽ tạo 
cho con cảm giác “bị quản lý”. Chúng sẽ thấy bất tiện, 
không thoải mái ở mọi khía cạnh trong cuộc sống. Điều 
này không tốt cho cả con và cha mẹ. Quản lý quá nhiều có 
thể khiếп con mấɫ động lực và ngăn con tìm thấy sở thích 
mà chúng muốn theo đuổi.

Bạn thấy A là cậu bé tốt và bạn nghĩ con bạn пên chơi 
thân với cậu bé đó. Thật tuyệt nếu bạn có thể chọn bạn cho 
con. Tuy nhiên cha mẹ có thể can thiệp khi cần thiết nếu 
tìпh bạn đó có hại, ví dụ đứa trẻ đó gây tổn thương cho con 
bạn về thể chất hay tinh thần, thì bạn cần chỉ ra cho con biết 
ngay lập tức. Còn lại, cha mẹ không nên can thiệp quá sâu 
hay quản lý quá chặt chẽ về tìпh bạn của con trẻ.

Ảnh minh họa

Hãy để con bạn tự quyết định theo sở thích và đam mê 
của mình. Con sẽ tận hưởng tự do và trở nên tự lập hơn, 
điều mà tất cả cha mẹ đều muốn cho con.

Con muốn chơi bóng rổ thay vì môn bóng đá sở 
trường. Con muốn vào câu lạc bộ môn Lý với bạn thân dù 
con giỏi Địa lý. Con muốn đi trại hè khác với trại hè mà con 
đã đi 3 năm qua.

Đôi khi cha mẹ vô thức ngăn cản con làm điều mới. 
Dù con không giỏi bóng rổ thì cũng không sao cả nếu con 
thực sự muốn thử. Con muốn vào câu lạc bộ lý vì bạn bè 
cũng không sao. Con muốn đi trại hè khác để khám phá 
điều mới cũng được.

Biết chấp nhận thất bại ở con
Chiến thắng không phải là tất cả dẫu không ai muốn 

thất bại. Đôi khi cha mẹ hoài nghi bản thân vì mong muốn 
trở nên hoàn hảo khiến chúng ta nghĩ rằng mình đang thất 
bại trong việc làm phụ huynh. Nỗi sợ thất bại đó có nghĩa 
là chúng ta đôi khi cố gắng đảm bảo con mình không thất 
bại.

Hãy cho phép con trải qua thất bại và nhìn con đứng 
lên. Nếu con không được nhận vào đội múa, con có thể tập 
luyện chăm chỉ hơn và trở thành ngôi sao ba lê trong mùa 
giải mới. Nếu con đi muộn vì không có bố mẹ thúc giục, 
con sẽ phải đối mặṭ với giáo viên và nhà trường, từ đó con 
sẽ biết cách phải dậy sớm.

Để con biết trách nhiệm

Hãy để con tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình 
và cha mẹ đứng quan sát từ xa, xem xét thái độ và mức độ 
tiến bộ của con. Điều này không phải là phó mặc, mà là dạy 
con trách nhiệm bản thân.

Bạn dọn giường, quét phòng, cất quần áo cho con, làm 
hết mọi việc thay con. Có thể sẽ dễ dàng và tiết kiệm thời 
gian hơn khi để bạn tự làm tất cả. Nhưng bạn cũng cần dạy 
con về trách nhiệm.

Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể phụ giúp việc nhà và học 
được những bài học đầu đời về trách nhiệm. Hãy dành thời 
gian dạy con cách dọn dẹp phòng, phân công việc nhà phù 
hợp lứa tuổi cho mọi thành viên trong gia đình.

Đừng quá vỗ về
Cha mẹ nào cũng sẽ đau lòng khi thấy con mình khó 

chịu dù là do con bị đau hay bị bạn bè trêu chọc. Vì vậy, 
muốn khắc phục những cảm giác tổn ɫhương đó và bù đắp 
quá mức để an ủi cho con. Điều này không có gì sai nhưng 
sẽ không tốt cho tương lai của con.

Mức độ an ủi, vỗ về con vừa phải có tác dụng tốt 
nhưng nếu nuông chiều con quá mức sẽ làm con yếu đuối, 
không quyết đoán sau này. Cha mẹ vô tìпh chiều hư con để 
làm con dễ chịu hơn nhưng lại không để con tự giải quyết 
cảm xúc bản thân. 

Hãy tâm sự với con, thay vì cứ nựng con kiểu như “mẹ 
thương con quá, xót xa con của mẹ quá”. Hay dỗ dành con 
bằng cách nuông chiều con quá đà như mua kem, mua đồ 
chơi, cho con đi xem phim và ăn bỏng ngô thỏa thích chỉ vì 
một sự cố nhỏ.

Nếu cha mẹ thường xuyên gọi cho giáo viên của con 
để cập nhật tìпh hình của con ở lớp. Con không thể đến nhà 
bạn chơi mà không nhận điện thoại của bạn mỗi giờ, cha 
mẹ luôn hỏi con có ổn không và có thể làm gì cho con hay 
không… Tất cả những điều ấy không sai nhưng nói lên cha 
mẹ đã quá vỗ về, quá lo sợ ở mức cần thiết.

Liên tục kiểm tra con bằng cách пày hay cách khác vô 
tìпh sẽ làm trẻ cảm thấy ngột ngạt. Cần giảm thiểu số lần 
kiểm tra con ở mức vừa phải để không khiến bản thân và 
những người xung quanh khó chịu. 

Dù muốn bảo vệ nhưng đừng tự đặt con vào một quả 
bong bóng, tách biệt với thế giới thực. Những gì cần làm là 
nên dạy con về một số thực tế khắc nghiệt của thế giới hiện 
đại để con có thêm kinh nghiệm sống. ■

Thói quen làm tăng nguy cơ hình 
thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu 
xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong 
cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe 

nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không 
được điều trị kịp thời.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết: “Nhiều yếu 
tố có khả năng gây đông máu quá mức, dẫn đến lưu lượng 
máu bị hạn chế hoặc bị tắc nghẽn. Cục máu đông có thể 
gây đau tim, đột quỵ, tổn thương các cơ quan trong cơ thể 
hoặc thậm chí tử vong”.

Theo tổ chức này, hút thuốc lá làm tăng nguy cơ hình 
thành các cục máu đông không mong muốn và làm cho các 
tiểu cầu kết dính với nhau nhiều hơn. Hút thuốc cũng làm 
hỏng lớp lót của mạch máu, dẫn đến hình thành các cục 
máu đông.

Trung tâm y tế Mayo Clinic cho biết hạn chế ngồi yên 
trong thời gian dài, vận động nhiều hơn cũng có thể giúp 
giảm nguy cơ mắc bệnh.

Các yếu tố rủi ro khác có thể là do tình trạng ít vận 
động nếu bạn đang nằm viện hoặc mới xuất viện, đặc biệt 
là nếu bạn không thể di chuyển nhiều sau khi phẫu thuật. 
Nếu bạn có nguy cơ cao bị đông máu sau khi nhập viện, 
hãy làm theo lời khuyên của chuyên gia y tế để ngăn ngừa 

hình thành cục máu đông.

Ảnh minh họa
Ngoài ra, nguy cơ hình thành cục máu đông cũng 

cao hơn trong các trường hợp sau:
- Bạn bị thừa cân hoặc béo phì
- Sử dụng biện pháp tránh thai nội tiết tố kết hợp, 

chẳng hạn như thuốc viên kết hợp
- Bạn đang mang thai hoặc mới sinh con
- Bạn đang gặp tình trạng viêm nhiễm như bệnh 

Crohn hoặc viêm khớp dạng thấp
- Người trên 60 tuổi, mặc dù tình trạng này có thể xảy 

ra ở mọi lứa tuổi
- Uống nhiều rượu dẫn đến mất nước - tình trạng này 

khiến mạch máu thu hẹp và máu đặc lại, làm tăng nguy cơ 
hình thành cục máu đông.

Bên cạnh đó, phẫu thuật hoặc các thủ thuật được thực 
hiện trên mạch máu cũng có thể làm tổn thương thành 
mạch, dẫn đến hình thành cục máu đông. ■ 

Phát hiện yếu tố khiến nam giới dễ 
mắc ung thư vú

Theo Express, nghiên cứu mới từ tổ chức Breast 
Cancer Now phát hiện nam giới vô sinh có 
nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp đôi 

người khác. Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 1.998 nam 
giới trong khoảng thời gian 12 năm.

Tiến sĩ Michael Jones, tác giả chính, chia sẻ kết quả 
nghiên cứu này rất quan trọng và nói thêm: “Lý do có mối 
liên hệ này không rõ ràng. Chúng tôi cần xem xét thêm về 
vai trò cơ bản của hormone sinh sản nam với nguy cơ mắc 
ung thư vú”.

Ung thư vú ở phụ nữ là một trong 4 loại ung thư phổ 
biến nhất, cùng với ung thư tuyến tiền liệt, trực tràng, phổi. 
Trong khi đó, ung thư vú ở nam giới là dạng ung thư hiếm, 
ít phổ biến. Dưới 400 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh 
ung thư vú mỗi năm. Do tính hiếm của nó, ít nghiên cứu về 
bệnh ung thư này hơn những loại khác.

Các triệu chứng của ung thư vú ở nam giới gồm khối u 
trong vú, núm vú quay vào trong, chảy dịch, đau hoặc phát 
ban quanh vú mà không biến mất, núm vú hoặc vùng da 
xung quanh trở nên cứng, đỏ hoặc sưng, nổi mụn nhỏ ở 
nách.

Dịch vụ Y tế Anh (NHS) cho biết nam giới nên đến 
gặp bác sĩ nếu có u trong vú hoặc những triệu chứng đáng 
lo trên, tiền sử thành viên trong gia đình ã có người mắc đ
bệnh.

Ung thư vú ở nam giới cũng nghiêm trọng như các 
bệnh ung thư vú ở phụ nữ, do đó đừng trì hoãn việc đi 
khám. Đừng chờ đợi các triệu chứng biến mất hoặc tệ hơn 
là lờ nó đi vì bận việc hay lý do nào khác.

Những khối u lành tính (không ung thư) ở vú có thể 
phổ biến ở phụ nữ nhưng hiếm ở nam giới. Một tình trạng 
lành tính được gọi là gynecomastia hay là bệnh nữ hóa 
tuyến vú (chứng vú to ở nam) làm tăng lượng mô vú ở nam 
giới và cục u có thể phát triển như vậy. Nhiều nguyên nhân 
khác nhau gây chứng gynecomastia và điều quan trọng là 
xác định nguyên nhân, vì vậy để chắc chắn hãy đi khám. ■  

NEW

806-2017/1585

Caàn Ngöôøi

HEB Super Market Sushi Bar tuyeån nhaân vieân phuï 

vieäc (seõ ñöôïc training). Nôi laøm vieäc: 6055 South 

Freeway, Houston TX (Hwy 288 & Hwy 59). Caùch 

Pearland 10 phuùt & caùch Hwy 610 - 10 phuùt.

Hwy 288 & Hwy 59

832-808-0206Xin Lieân laïc:

NEW

846-2019/1587

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 50 tuoåi, naáu aên gia ñình vaø 

chaêm soùc 1 cuï baø khoâng beänh taät. Caàn ôû laïi 

nhaø. Löông $5,200/thaùng. Nhaø gaàn Galleria, 

zip code 77056.

Galeria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

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

838-2021/1589

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
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

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes Benz 

GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 36K miles. 

Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù môùi $65K, baùn gaáp 

$35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777
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Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Nghiên cứu của ĐH top 
đầu nước Mỹ: Đây mới là 3 
cách giúp con THÔNG 
MINH vượt bậc, cứ ngỡ 
đọc sách hiệu quả nhất mà 
không phải

ó nhiều cách giúp con phát Ctriển trí tuệ vượt bậc mà phụ 
huynh cần lưu ý.

Phụ huynh nào cũng mong rằng con 
mình sẽ phát triển trí não, học tập tiến tới để 
đạt được thành công trong tương lai. Đa số 
các bậc phụ huynh thường áp dụng phương 
pháp cho con đọc sách nhiều nhằm nâng 
cao trí tuệ. Đây là cách làm đúng nhưng 
chưa đủ, bố mẹ cần lưu ý.

Một người mẹ Trung Quốc chia sẻ, chị 
rất quan tâm đến việc học tập của con. Hàng 
ngày, chị bỏ nhiều thời gian đưa đón con đi 
học, buổi tối kiểm tra sách vở của con. Chị 
mong dưới sự quan tâm sát sao, con sẽ trở 
thành một đứa trẻ tài năng.

Cũng giống như bao bà mẹ khác, chị 
thường dành cuối tuần dẫn con đi mua sách, 
bắt con đọc rất nhiều tác phẩm trong nước 
và quốc tế. Tuy nhiên, sau một thời gian, 
con không phát triển, thậm chí nhiều bài 
kiểm tra còn bị điểm kém hơn so với các 
bạn. Thấy con như vậy, chị vô cùng lo lắng 
và đem thắc mắc đến hỏi giáo viên của con, 
đồng nghiệp nơi làm việc.

Một đồng nghiệp của chị chia sẻ, theo 
nghiên cứu Đại học MIT - một trong những 
ngôi trường lâu đời và được đánh giá cao về 
chất lượng bậc nhất nước Mỹ đã chỉ ra rằng: 
“Cách tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển trí 
não của trẻ không chỉ là đọc sách mà còn 
nhiều hoạt động khác. Điều quan trọng là 
khi học hay khám phá điều gì, trẻ luôn cảm 
thấy hào hứng, thích thú, chứ không bằng 
thái độ gượng ép”.

Vậy làm thế nào để nuôi dưỡng trí não, 
giúp trẻ thông minh, học tập phát triển? 
Dưới đây là 3 cách đơn giản nhưng cực kỳ 
hiệu nghiệm mà phụ huynh nên áp dụng 
thường xuyên.

1. Hướng dẫn con xem bản đồ
Trẻ em luôn có ước mơ được đi khắp 

nơi trên thế giới. Điều này dễ hiểu vì trẻ 
luôn muốn tìm tòi và khám phá những thứ 
mới mẻ. Một tấm bản đồ dành riêng cho trẻ 
với các vùng đất mới, những màu sắc và 

hình vẽ ngộ nghĩnh sẽ giúp trẻ khám phá 
được nhiều điều. Đây là phương pháp vừa 
học vừa chơi rất thú vị!

Trên bản đồ chứa nhiều hình ảnh, ký 
hiệu vui nhộn, thông tin bổ ích giúp cho não 
trái của trẻ phát triển. Các nhà khoa học đã 
chứng minh việc phát triển não trái có thể 
giúp trẻ trở nên thông minh và tư duy tốt 
hơn, phục vụ nhiều điều trong cuộc sống 
sau này.

Bản đồ còn cung cấp nhiều kiến thức 
cho trẻ như: Tên gọi các quốc gia, quốc kỳ, 
dân số các nước, đặc trưng vùng miền,… Vì 
thế, bố mẹ nên dành nhiều thời gian để 
hướng dẫn con cách xem bản đồ.

2. Cùng con làm thí nghiệm đơn giản
Ông Emerson - nhà văn nổi tiếng nước 

Mỹ từng nói: “Hành động là nguyên liệu 
thô để từ đó, trí tuệ tạo nên những vật thể 
đẹp. Thay vì để con tự đọc, tự học, bố mẹ 
nên đồng hành cùng con để thúc đẩy sự phát 
triển của trí não”.

Chẳng hạn như con đã nắm mọi kiến 
thức cơ bản trong cuốn bách khoa toàn thư, 
bố mẹ hãy yêu cầu con thực hiện thí nghiệm 
Vật lý hoặc Hoá học đơn giản trong phạm vi 
an toàn. Cách này giúp trẻ có thể trải 
nghiệm những điều kỳ diệu, sáng tạo. Việc 
làm thí nghiệm không chỉ kích thích sự tò 
mò mà còn giúp phát triển trí não, nâng cao 
tư duy.

3. Thường xuyên tổ chức trò chơi 
tương tác

Nhiều ông bố bà mẹ nghĩ các trò chơi 
chỉ mang tính chất giải trí và gắn kết tình 
cảm gia đình. Nhưng hơn thế, các trò chơi 
tương tác còn có khả năng cải thiện trí não 
cho trẻ. Vì vậy, bố mẹ nên dành nhiều thời 
gian tổ chức các hoạt động vui chơi cho 
con.

Chẳng hạn như vào cuối ngày hay cuối 
tuần, bố mẹ hãy dành khoảng 1 giờ để cùng 
con xếp hình, lắp lego hay chơi giải câu đố. 
Những trò này đều giúp trẻ nâng cao khả 
năng sáng tạo, phát triển tư duy logic và khả 
năng tổ chức, điều hành.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có sự 
tương tác trong quá trình chơi. Bố mẹ nên 
trò chuyện, trao đổi cùng con, chứ không để 
đồ chơi cho con rồi đi làm việc riêng. Trò 
chơi tương tác là một khâu then chốt trong 
việc nâng cao trí tuệ. Trong quá trình chơi, 
hãy lồng ghép giới thiệu kiến thức liên quan 
để trẻ tiếp thu được tối đa. ■

10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ
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