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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.

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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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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PHUÏ NÖÕ - GIA ÑÌNH

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn nhieàu thôï nöõ söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc nhieàu kinh nghieäm caøng toát. Coøm 

theå laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa 

laøm ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø 

giao ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính 

trong naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn 

phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

861-2023/1581

Caàn Thôï Hair, Nail, Massage

Caàn thôï Hair, Nail, Massage, Full time or Part time. 

Tieäm khu HWY 6 & FM 529. Tieäm lôùn, roäng ñeïp, khu 

Mix, good tips, laøm vieäc gia ñình, bao löông up to 

$120

HWY 6 & Fm 529

Anh Trí:
Xin lieân laïc Mai:281-673-0454

832-782-4690

NEW

859-2023/1591

Caàn Gaáp Thôï Toùc Nöõ 

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

August 2022

887-2025/1594

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

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

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

868-2024/1592

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm gaàn 

Sugarland South 59/99. Khaùch 99% Myõ Traéng. 

Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät. 

Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748

NEW

881-2025/1593

Caàn Thôï Toùc 

Caàn thôï toùc Nöõ hay Nam, bieát lanm2 Bald 

Fade vaø Taper Fade. Bao löông tuøy theo khaû 

naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip cao, choã laøm thoûa 

maùi.

new! New! New!

Xin lieân laïc Oanh:713-382-1071

NEW

885-2026/1594

Caàn Ngöôøi

Experienced housekeeper needed, Mon-Sat 9AM-8PM. Help 

with kids too. Must be clean, organized, high salary.

Caàn quaûn gia coù kinh nghieäm. Laøm töø 9AM - 8PM vaø troâng treû 

em. Phaûi saïch seõ, ngaên naép. Löông cao

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kim: 281-853-4493

Ba quy tắc chung đúc rút từ các 
cha mẹ có con thành đạt: Dạy con về 
tiền bạc thì đừng nên bỏ qua

Đó là theo Ken Eyler, Giám đốc điều hành của 
công ty dịch vụ tài chính Aquilance. Khách 
hàng của Eyler đa số là những gia đình khá 

giả, có giá trị tài sản ròng cao nên thông qua hơn 31 năm sự 
nghiệp, ông tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Ken Eyler đã chứng kiến hơn 100 đứa trẻ từ những gia 
đình giàu có ngày một trưởng thành. Ông khuyên khách 
hàng của mình nên bắt đầu dạy con cái của họ về tiền ngay 
từ khi còn nhỏ, khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Điều này sẽ giúp trẻ 
xây dựng những thói quen tư duy bền vững và mối quan hệ 
tích cực với tiền bạc. Giám đốc điều hành của Aquilance 
nói với CNBC Make It: “Khi 11, 12, 13 tuổi và bắt đầu 
bước vào tuổi vị thành niên, hầu hết những đứa trẻ đã khá 
thành thạo về cách mà đồng tiền vận hành trong xã hội. 
Tiền là một công cụ và mục đích để kiếm tiền đóng vai trò 
vô cùng quan trọng”.

1. Dạy con tầm quan trọng của tiết kiệm
Một trong những điều đầu tiên mà cha mẹ nên dạy con 

cái họ là tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền, Eyler nói. 
Lời khuyên này của ông đến từ kinh nghiệm chính bản 
thân mình.

Cha mẹ của Eyler đã có những quy định nghiêm khắc 
về cách chi tiêu của con mình ngay khi ông còn là một cậu 
bé. 

“Nếu tôi có 100 đô la, tôi có thể tiêu một phần ba số đó 
tùy hứng, sau đó phải tiết kiệm một phần ba và tìm cách 
làm việc gì đó có ích với một phần ba còn lại”, ông nói. 
“Thường có rất nhiều lựa chọn để làm một việc gì đó 'có 
ích', chẳng hạn như quyên góp hoặc thử buôn bán một mặt 
hàng nhỏ lẻ nào đó”.

Nhờ các quy tắc này, ông đã hình thành thói quen 
không bao giờ tiêu xài hết tất cả những gì mình có. Eyler 
nói: “Tiết kiệm là một thói quen cực kỳ quan trọng. Sẽ có 
rất nhiều thời điểm mà bạn buộc lòng phải cần tới một số 
tiền lớn khẩn cấp. Không ai đảm bảo bạn có thể vay mượn 
thành công từ người khác, do đó, hãy tự tiết kiệm”.

Ngoài việc tiết kiệm, có được hiểu biết cơ bản về đầu 
tư và lãi suất kép có thể là bài học vô giá. Thật vậy, nhà đầu 
tư huyền thoại Warren Buffett đã gọi lãi suất kép là “người 
bạn tốt nhất” của nhà đầu tư .

2. Giúp con hiểu về thuế
Eyler nói rằng trẻ em cũng nên có hiểu biết cơ bản về 

thuế, đặc biệt là những loại thuế gắn liền với đời sống hàng 
ngày, có quan hệ mật thiết trong tương lai. Chẳng hạn như 
thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng…

Ông nói: “Thực tế là mọi người trong xã hội đều đóng 
thuế. Các con của tôi đã từng rất kinh ngạc khi nhìn thấy 
những khoản thuế không hề nhỏ trong hóa đơn mua sắm. 
Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, mình phải giúp con hiểu tại 
sao cần phải nộp thuế và khoản tiền đó sẽ đi đâu, dùng để 
làm gì…”.

Eyler giải thích, giúp trẻ em tìm hiểu về thuế ngay khi 
còn nhỏ có thể giúp trẻ tránh được những cảm xúc bất ngờ 
đầy khó chịu khi bắt đầu tự kiếm tiền. Hiểu rõ trách nhiệm 
và nghĩa vụ cũng là một cách để trẻ có thể tự bảo vệ quyền 
lợi của mình.

3. Hướng dẫn trẻ kiểm tra các khoản thu - chi
Cho trẻ làm quen với các tài liệu thông thường về tài 

chính khi còn nhỏ cũng có thể giúp trẻ nắm bắt các khái 
niệm quan trọng về tiền bạc. Đặc biệt, nắm được thói quen 
kiểm tra các khoản thu - chi thường xuyên sẽ giúp ích rất 
nhiều trong tương lai.

“Bạn có thể bắt đầu dạy trẻ cách kiểm tra sao kê thẻ tín 
dụng”, Eyler nói. “Khi mới bắt đầu sử dụng thẻ tín dụng, 
tôi tin rằng ắt hẳn mọi người đều bỡ ngỡ và mắc không ít 
sai lầm. Điều đó trực tiếp ảnh hưởng tới quyền lợi của 
mình”.

Eyler khuyến khích các bậc cha mẹ đồng hành cùng 
con cái khi kiểm tra các bảng sao kê thẻ tín dụng. Họ có thể 
giải thích những khoản chi tiêu cũng như cách thức vận 
hành của thẻ. 

“Một chiếc thẻ có giới hạn tín dụng 10.000 đô la 
không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tiêu hết 10.000 
đô la, bởi vì chưa chắc chúng ta đã có thể hoàn trả số tiền 
đó”, ông nói. “Đây là điều phải nhắc nhở trẻ”.

Eyler cũng nhận định, cha mẹ nên để con cái biết về 
các khoản chi liên quan đến bản thân trẻ - chẳng hạn như 
các khoản học phí tại trường, chi phí trả cho trại hè hoặc số 
tiền chi ra cho những món đồ chơi. Thông qua đó, trẻ sẽ 
thấy được cuộc sống của chính mình. Eyler nói: “Hãy giúp 
con cái của mình hiểu rằng, tay làm hàm nhai, phải lao 
động thì mới đạt được thành quả. Khi bạn muốn đạt được 
một điều gì đó, bạn phải trả một cái giá tương xứng. Đó là 
giáo dục cần thiết ở bất kỳ cấp độ nào”.

Bên cạnh đó, nhà lập kế hoạch tài chính Tania Brown 
thì cho rằng, hãy cho phép con bạn chọn mua vài cổ phiếu 
của một công ty mà trẻ quan tâm. Sau đó, trẻ sẽ rất chú tâm 
tìm hiểu và học hỏi về kiến thức đầu tư. ■

Ngày càng nhiều trẻ em tại Mỹ 
mắc chứng tự kỷ

Theo nguồn tin từ New York Post, một nghiên 
cứu mới đây đã chira rằng tỷ lệ trẻ em mắc 
chứng tự kỷ ở Mỹ đã tăng đột biến, lên gần 

52% từ năm 2017 cho đến năm 2020. Hiện nay, theo thống 
kê, cứ 30 trẻ thì sẽ có một trẻ được chẩn đoán mắc chứng 
rối loạn phát triển, biểu hiện một loạt các triệu chứng về 
hành vi và nhận thức.

Các tác giả của nghiên cứu này đã không thảo luận về 
những nguyên nhân tiềm ẩn nào dẫn tới sư gia tăng một 
cách đáng kể với số lượng trẻ mắc tự kỷ tại Mỹ. Tuy nhiên, 
theo một vài chuyên gia, sự gia tăng này thực tế là do nhận 
thức của các bậc phụ huynh, bác sĩ đã trở nên tốt hơn về 
tình trạng bệnh này. Cụ thể, theo dữ liệu của Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, các nghiên 
cứu cho thấy số liệu trẻ mắc chứng tự kỷ tăng dần lên từ 
năm 2014. Sau đó từ năm 2016 đến năm 2017, số lượng trẻ 
tự kỷ đã giảm, nhưng ồi lại có xu hướng tăng dần trở lại vào 
năm 2020. Cụ thể, vào năm 2014, có 2,24% trẻ em và 
thanh thiếu niên được chấn đoán mắc chứng tự kỷ. Đến 
năm 2016, con số này tăng lên 2,76% và giảm xuống 
2,29% vào năm 2017. Tính đến năm 2020, thống kê mới 
nhất cho thấy con số này đã tăng mạnh, lên đến 3,49%.

Nghiên cứu cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể về tỷ 
lệ mắc bệnh giữa các nhóm đối tượng nhất định. Vào năm 
2020, 4,64% bé trai được chẩn đoán mắc bệnh, trong khi 
đó tỷ lệ này là 1,56% đối với các bé gái. Thu nhập gia đình 
dường như cũng đóng một vai trò nhất định bởi những 
người có tình trạng kinh tế thấp hơn thường được chẩn 

đoán mắc tự kỷ nhiều hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân rõ ràng 
của sự khác biệt này cũng không được đưa vào nghiên cứu 
hiện tại.

Đúng như tên gọi của nó, tự kỷ và rối loạn phổ tự kỷ là 
căn bệnh có mặt ở mọi lứa tuổi với mức độ nghiêm trọng 
khác nhau. Căn bệnh này ảnh hưởng đến cách giao tiếp của 
người bệnh và sự tương tác giữa họ với xã hội. Tuy nhiên, 
vấn đề là các triệu chứng lại thường không được biểu hiện 
rõ ràng bên ngoài mà chỉ có thể cảm nhận rõ hơn từ chính 
người bệnh.

Theo CDC, trẻ em mắc chứng tự kỷ và rối loạn phổ tự 
kỷ có thể không giao tiếp bằng mắt và dễ dàng tham gia 
vào các cuộc trò chuyện cũng như không dễ biểu lộ cảm 
xúc ra ngoài. Khi lớn hơn, chúng có thể hình thành những 
hành vi và sở thích hạn chế, được lặp lại lặp lại và thậm chí 
là ám ảnh. Do những trở ngại như vậy, việc giao tiếp xã hội 
càng trở thành nguyên nhân dẫn tới sự lo lắng và căng 
thẳng cho những người mắc bệnh.

Thực tế, chưa có xét nghiệm nào có thể xác định chính 
xác ai đó thuộc phổ tự kỷ hay không. Tuy nhiên, các bác sĩ 
và các chuyên gia vẫn khuyến cáo cha mẹ và người giám 
hộ của trẻ nhỏ nên nhận biết cách chẩn đoán sớm (từ khi trẻ 
18 tháng tuổi) để có thể giúp trẻ nhận sự hỗ trợ cần thiết 
nhằm giúp chúng dễ dàng thích nghi tốt hơn khi trưởng 
thành. ■  

Ba kiểu nhịn ăn gián đoạn phổ biến

Nhịn ăn gián đoạn ngày càng phổ biến và được 
nhiều người áp dụng, nhằm mục đích cung 
cấp đủ thời gian cho cơ thể tiêu hóa thức ăn, 

chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng.
Nhịn ăn gián đoạn nhằm mục đích buộc cơ thể phải 

chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng, nhờ đó đem lại 
hiệu quả giảm mỡ, giảm cơ.

Nhịn ăn trong ngày
Đây là kiểu nhịn ăn gián đoạn phổ biến nhất. Phiên 

bản được nhiều người áp dụng nhất có thể kể đến là 16:8, 
cho phép ăn trong 8 tiếng, nhịn trong 16 tiếng liên tục. Các 
phiên bản khác thường tăng, giảm thời gian nhịn sao cho 
phù hợp với thể trạng cơ thể, lối sống.

Nhịn ăn một ngày
Chế độ này cho phép bạn tiêu thụ khoảng 500 calo 

trong 24 giờ, 24 giờ sau đó sẽ không được ăn gì ngoại trừ 
uống nước.

Nhịn ăn 5:2
Tuân thủ chế độ này bạn sẽ có 5 ngày trong tuần được 

ăn uống bình thường còn hai ngày buộc phải cắt giảm khẩu 
phần ăn. Hai ngày này nên cách nhau và đảm bảo lượng 
calo nạp vào cơ thể tối đa là 500 calo với nữ, 600 calo với 
nam.

Trong thời gian nhịn nên uống nhiều nước để bớt cảm 
giác thèm ăn, hỗ trợ cơ thể trao đổi chất.

Dù áp dụng kiểu nhịn ăn gián đoạn nào đi chăng nữa, 
chuyên gia cũng khuyến khích nên chú ý những điểm sau:

- Những người có sức khỏe yếu, mắc các bệnh liên 
quan đến chuyển hóa, tim mạch, huyết áp tốt nhất không 
nên tự ý thực hiện bất cứ kiểu nhịn ăn gián đoạn nào.

- Ăn đủ chất, cân bằng dinh dưỡng trong khoảng thời 
gian được ăn. Ăn đủ protein, chất béo tốt và chất xơ sẽ giúp 
no lâu, giảm cảm giác đói.

- Thời gian nhịn, chỉ uống nước lọc, trà nguyên chất... 
nhằm mục đích không độn thêm calo cho cơ thể trong 
khoảng thời gian này.

- Ngủ đủ giấc, ngủ sớm để bớt thèm ăn, cân bằng 
hormone.

- Tập luyện nhẹ nhàng, phù hợp thể trạng nhằm giữ 
gìn cơ bắp, tránh tình trạng hao hụt cơ, khiến cơ thể lỏng 
lẻo, kém săn chắc.■ 



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 4C* Issue # 1586 * FRIDAY October 28, 2022

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
________________________________________________

863-2023/1591

CAÀN NHIEÀU THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc ôû Richmond gaàn tröôøng hoïc raát 

ñoâng khaùch, caàn nhieàu thôï toùc bieát laøm Nails 

caøng toát. Bao löông töø $650-$800 moät tuaàn, 

hôn aên chia.

Xin lieân laïc: 

832-973-9690

832-973-2786
_________________________________________________

636-2040/1608

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

890-2027/1595

CAÀN THÔÏ NAILS NÖÕ

Tieäm vuøng Northwest 290. Antoine & 

Tidwell, caàn laøm Fulltime or Parttime, bieát 

ñaép boät vaø chaân tay nöôùc, bao löông $600-

$700 1 tuaàn, hoaëc aên chia 6/4. Nôi laøm vieäc 

thoaûi maùi.
Xin lieân laïc Kim: 

713-688-2489 (W)

281-919-5124 ©
_________________________________________________

883-2026/1594

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc hoaëc môùi 

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

Hwy 6 & Fortbend Toll, giöõa Hk2 & 4
Xin lieân laïc: 

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

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm design part time/full 

time. Bao löông $1,200 ñeán $1,500. Vaø caàn 

thôï tay chaân nöôùc. Môùi ra tröôøng Ok.

Xin lieân laïc: 

832-983-4030
_________________________________________________

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
_________________________________________________

856-2022/1590

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

898-2028/1596

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

KHU BELLAIRE 

Caàn moät baùc gaùi bieát laùi xe ñöa ñoùn ñi hoïc. 

Giuùp ít vieäc nhaø, khu Bellaire. ÔÛ laïi hoaêc veà 

trong ngaøy. Bao aên, ôû, coù phoøng rieâng, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

_________________________________________________

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
_________________________________________________

867-2024/1592

CAÀN NGÖÔØI CHAÊM EM BeÙ

KATY

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông 2 em beù, 

thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû 

Katy (gaàn HMART). 5 ngaøy/tuaàn, coù phoøng 

rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, sieâng 

naêng.

Xin lieân laïc: 

337-849-6122
_________________________________________________

848-2022/1590

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)

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
_________________________________________________

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 baø 87 tuoåi ôû 

Bellaire. Bao aên ôû (ñoâi khi caàn ñi tieåu bang), 

löông $5,000/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

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nails Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Bộ lạc khắc khổ nhất 
hành tinh

 
ù ở giữa thời điểm mùa mưa Dnhưng hầu như tất cả những 
con sông tại khu vực sinh 

sống của người Turkana nằm ở phía Bắc 
Kenya lại cạn khô, không có một giọt 
nước. 

Hàng ngàn con vật đã chết, còn lại 
chỉ có lạc đà, dê và lừa. Công việc chính 
của bộ tộc này là hàng ngày đi kiếm nước 
để duy trì sự sinh tồn.

Hạn hán ngày càng nghiêm trọng khi 
mà lần cuối cùng xuất hiện mưa ở khu vực 
này đã cách đây 4 năm. Hàng ngày, từ 
sáng đến tối những người phụ nữ trong 
làng phải đi bộ hàng chục cây số, dùng đôi 
tay trần đào xới để tìm nước mang về cho 
gia đình. 

Đó là toàn cảnh về cuộc sống của 
người dân thuộc bộ lạc Turkana - nơi 
đang trải qua tình trạng thiếu nước khắc 
nghiệt nhất trên Trái đất. Tại đây người 
dân đang phải đấu tranh từng ngày để có 
thể sinh tồn. Đã có những trường hợp phải 
hy sinh tính mạng khi đi tìm nước. Gần 
đây nhất, một người phụ nữ đã thiệt mạng 
khi một hố sâu 4m bất ngờ đổ sụp, chôn 
vùi người phụ nữ đang lấy nước ở bên 
dưới.

Theo truyền thống của người 
Turkana, thi thể người chết không thể bị 
di chuyển, bởi như vậy sẽ dính phải lời 
nguyền. Chính vì vậy, thi thể người phụ 
nữ vẫn nằm bên dưới hố nước - mặc dù hố 
nước này đang là hy vọng sống của cả gia 
đình bà.

Ở đây, phụ nữ - bao gồm cả phụ nữ 
đang mang thai - phải đi bộ khoảng 19 km 
mỗi ngày để tìm nước. Nếu thành công, 
họ có thể lấy được khoảng 20 lít nước, 
chứa trong một cái thùng, đặt lên đầu rồi 
mang về nhà cho chồng, con và đàn gia 
súc. Một gia đình người Turkana trung 
bình có khoảng 10 đứa con. Tại làng 
Labei cách thị trấn Lodwar 80 km về phía 
Đông Nam, một người phụ nữ trẻ trong 
trang phục truyền thống của bộ lạc đang 
gắng sức nâng một thùng nước lên khỏi 
một cái hố sâu khoảng 3,6m vừa mới đào 
bằng tay và một cái mai nhỏ. 

Mọi người đặt tên cho cái hố mới đào 
này là Sasak Echoke. Theo người dân 
trong làng, lượng nước bên trong Sasak 
Echoke sẽ đủ để cung cấp cho mọi người 
trong vài ngày.

Bên trên cái hố, những người đàn 
ông và trẻ nhỏ đang đổ từng xô nước vào 
những cái máng dựng tạm cho lạc đà, dê 

và lừa uống. Đây là nguồn sinh kế của bộ 
lạc du mục này. Dê và máu của chúng là 
nguồn cung cấp thức ăn chính cho bộ lạc.

Bộ lạc Turkana là cộng đồng du mục 
lớn thứ hai ở Kenya, chỉ sau người 
Maasais và hiện đang sống ở một trong 
những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái đất. 

Phụ nữ Turkana thường trang điểm 
một kiểu tóc tương tự nhau và chỉ cạo trọc 
đầu khi chồng họ qua đời. Họ làm đẹp 
bằng những vòng hạt đầy màu sắc và sẽ 
không tháo bỏ vòng cổ vì tin rằng nếu làm 
thế họ sẽ bị bệnh hoặc người thân gặp nạn.

Được biết, bộ lạc Turkana theo chế 
độ đa thê. Lạc đà thường được sử dụng 
như của hồi môn khi một người đàn ông 
muốn lấy một người phụ nữ làm vợ. Đàn 
ông lấy nhiều vợ vì họ có đủ khả năng 
chăm lo cho nhiều người, và những người 
con gái trong gia đình sẽ gả cho người 
khác vừa ngay khi đến tuổi dậy thì, mặc 
dù theo luật Kenya, cả nam lẫn nữ phải đủ 
18 tuổi mới được kết hôn.

Vật nuôi còn có thể được bán để đổi 
lấy vũ khí - nhằm để bảo vệ bộ lạc khỏi 
cuộc tấn công từ những nhóm người khác 
với mục đích cướp vật nuôi. Những người 
đàn ông trong làng thường phải đưa đàn 
gia súc đi thật xa đến tận biên giới với 
Uganda để chăn thả nên việc xung đột là 
thường hay xảy ra.

Nakunyuko Lomaritoi - một người 
phụ nữ Turkana có 8 đứa con - cho hay cô 
vừa lạc mất con gái mình cách đây 2 ngày 
trong lúc đi tìm nước. “Tôi có 46 con lừa 
và dắt chúng đi suốt 4 km để tìm nước 
nhưng giữa đường lại lạc mất con. May 
mắn thay, sau đó chúng tôi đã tìm thấy 
đứa nhỏ vẫn còn sống và 2 mẹ con đã 
được đoàn tụ” - Nakunyuko nói. Cũng 
cùng một hoàn cảnh nhưng kém may mắn 
hơn, một người đàn ông trong làng cho 
biết con trai ông đã chết khi gia đình ra 
ngoài chăn thả gia súc và trong nhà thì hết 
nước.

Đối với dân làng, khái niệm biến đổi 
khí hậu đối với họ là một điều hoàn toàn 
xa lạ. Vì thế, nhiều người vẫn tin rằng hạn 
hán là do một lời nguyền bí ẩn và cần phải 
có sự hy sinh để cứu mọi người thoát khỏi 
hạn hán. Chính vì vậy, nhiều đàn ông 
trong làng đã tự tử như một hình thức hiến 
tế để giải lời nguyền.

“Từ sáng đến tối mọi người đều phải 
chiến đấu để tìm cho được nguồn nước. Ở 
nhà những đứa trẻ sẽ nấu máu của lạc đà 
và dê làm bữa ăn chính hàng ngày” - bà 
Lomaritoi nói.

Ước tính, tuổi thọ trung bình của bộ 
lạc Turkana chỉ là 50. ■

3 sai lầm phổ biến cần tránh khi đăng ký 
bảo hiểm sức khỏe

Việc lựa chọn bảo hiểm sức khỏe có thể là một trong những quyết định quan trọng nhất 
mỗi năm, vì chương trình mà quý vị chọn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh 
thần và tài chính của quý vị.

Chính vì vậy, hãy ngăn ngừa những bước đi sai lầm có thể gây khó khăn trong thời gian 
dài. Quý vị cần tìm hiểu rõ ràng các chi tiết của thời gian đăng ký mở hàng năm cho các 
chương trình Medicare.

Dưới đây là ba sai lầm phổ biến cần tránh:

1. Không dành đủ thời gian cho việc tìm hiểu

Nếu bỏ qua việc xem xét tất cả lựa chọn có sẵn hoặc nếu chỉ đăng ký lại với các chương 
trình của năm ngoái, quý vị có nguy cơ chọn một chương trình có thể không đáp ứng 
đúng nhu cầu sức khỏe và ngân sách của mình cho năm tới.

Khi chọn một chương trình giúp đáp ứng nhu cầu sức khỏe, quý vị cần phải cân nhắc 
cẩn thận và trả lời các câu hỏi như:

- Quý vị có thường xuyên gặp bác sĩ không?

- Quý vị có thường uống thuốc theo đơn không?

- Quý vị đang hoặc sẽ có bất kỳ phẫu thuật hoặc liệu trình điều trị nào khác không?

2. Hiểu sai về tổng chi phí cho dịch vụ y tế

Một số người chỉ tập trung vào phí bảo hiểm của một chương trình mà không tính đến 
các chi phí chăm sóc sức khỏe khác. Dưới đây là tất cả các yếu tố quan trọng để quý vị 
xác định tổng chi phí cho dịch vụ y tế hàng năm:

- Các khoản khấu trừ (Deductibles)

- Đồng thanh toán (Copays)

- Đồng bảo hiểm (Coinsurance)

- Số tiền chi trả tối đa (Out-of-pocket maximums)

- Đơn thuốc (Prescriptions)

3. Quên xác nhận mạng lưới bác sĩ của chương trình

Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bác sĩ, phòng khám và nhà thuốc của quý vị đang có trong 
mạng lưới của chương trình mà quý vị sẽ đăng ký. Nếu quý vị không xác minh thì đây có 
thể là một sai lầm tốn kém. Quý vị có thể phải trả phí cao hơn cho dịch vụ y tế từ bác sĩ 
hoặc phòng khám không nằm trong chương trình hoặc khi mua thuốc tại phòng dược 
ngoài mạng lưới.

Mẹo: Khi quý vị đang xem xét các lựa chọn chương trình sức khỏe, hãy xác nhận tình 
trạng mạng lưới của đội ngũ và cơ sở y tế:

- Bác sĩ gia đình và phòng khám tổng quát

- Chuyên gia trị liệu và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác

- Nha sĩ và các bác sĩ chuyên khoa khác

- Nhà thuốc

Mẹo bổ sung: Hãy kiểm tra xem chương trình mà quý vị đang xem xét có bao gồm các 
thương hiệu thuốc (brand-name) và thuốc bình thường (generic) trong các đơn thuốc 
thông thường hoặc thuốc chuyên trị hay không.

Thời gian Đăng ký Medicare Hàng năm từ Ngày 15 Tháng 10 đến Ngày 7 Tháng 12.

Để tận dụng tối đa các tài liệu về thời gian đăng ký mở, hãy truy cập uhcasian.com, 
hoặc liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin:

Đường dây hỗ trợ bằng tiếng Việt: 1-866-868-9009

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều

Quý vị luôn được chào đón tại trung tâm thông tin về sức khỏe của chúng tôi:

UnitedHealthcare Asian Resource Center

10613 Bellaire Blvd., Suite A-250, Houston, TX 77072

Thứ Hai - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều
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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.

Bellaire

Bissonnet.
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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

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

866-2024/1592

Caàn Ngöôøi Laùi Xe

Caàn ngöôøi laùi xe giao haøng cho Coâng Ty Jasmine 

Foods.

Vui loøng noäp ñôn tröïc tieáp taïi: 2401 Mckinney St, 

Houston TX, 77003

Houston, TX

713-228-1909Xin lieân laïc: 

New
870-2024/1592

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

Những câu chuyện lịch sử nằm 
lại dưới đáy biển Baltic

Là một nhánh của Đại Tây Dương, Biển 
Baltic là vùng nước lợ lớn nhất trên thế giới 
với diện tích khoảng 149.000 dặm vuông 

và chứa nhiều bí ẩn.
Là vùng nước lợ lớn nhất trên thế giới, biển Baltic 

giáp với nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Đan Mạch, 
Thụy Điển, Đức, Ba Lan, Nga, Lithuania, Latvia, Estonia 
và Phần Lan. Có diện tích khoảng 149.000 dặm vuông, 
biển Baltic có độ sâu trung bình tương đối thấp là 55 mét, 
mặc dù khu vực này có thể đạt tới hơn 457 mét ở điểm sâu 
nhất.

Mặc dù có thể không lớn như vùng Địa Trung Hải 
hoặc nhiều dầu mỏ như Biển Bắc, tuy nhiên Baltic đã từng 
là một trung tâm giao thương kéo dài trong nhiều thế kỷ. 
Giá trị chiến lược và thương mại đã làm cho Biển Baltic trở 
thành một tuyến đường thủy quan trọng từ thời La Mã, qua 
thời trung cổ và cho đến tận ngày nay, đồng nghĩa với việc 
có rất nhiều câu chuyện lịch sử đã xảy ra trên vùng biển 
băng giá khắc nghiệt của Baltic.

Phà chở khách MS Estonia ngoài khơi đảo Uto, 
Phần Lan

Và đương nhiên, đã có rất nhiều những câu chuyện 
lịch sử đã trượt dưới làn sóng, từ những con tàu thời Trung 
cổ, thuyền chữ U của Đức Quốc xã đến đường ống dẫn dầu 
của Nga, cùng những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Con tàu SS Karlsruhe
SS Karlsruhe là một tàu chở hàng tham gia Chiến 

dịch Hannibal, một sứ mệnh sơ tán trong trận chiến 
Dunkirk, do Đô đốc Karl Doentiz chỉ huy. 

Trong chiến dịch Hannibal được phát động vào 
tháng 1/1945, quân Đức đã sử dụng bất kỳ con tàu nào có 
thể tìm thấy để chở đám binh sĩ bị thương và người tị nạn. 
Từ tàu du lịch đến tàu đánh cá đều làm việc điên cuồng để 
sơ tán khoảng 900.000 dân thường và 350.000 binh sĩ 
Đức, nhưng không phải tất cả con tàu đều may mắn sống 
sót.

Vào tháng 4, trong tháng thứ tư của chiến dịch, tàu 
SS Karlsruhe rời vùng Pillau đi Copenhagen, mang theo 
1.083 hành khách và một tải trọng linh tinh đáng kể, đã 
chìm xuống đáy biển Baltic và nằm lại đó mãi mãi.

Phà MS Estonia
Năm 1994, chiếc phà chở khách MS Estonia đã bị 

chìm ngoài khơi đảo Uto, Phần Lan, nằm ở độ sâu khoảng 
80 mét. Thảm họa xảy ra trên tuyến đường từ Tallinn đến 
Stockholm đã khiến 852 người thiệt mạng, đưa Estonia trở 
thành một trong số những thảm họa thời bình tồi tệ nhất 
trong lịch sử hàng hải. 

Một cuộc điều tra năm 1997 do Estonia, Phần Lan 
và Thụy Điển tiến hành cho thấy, thảm họa này bắt nguồn 
từ khóa cửa cánh cung không mở được trong một trận bão 
lớn, gây ra ngập tàu.

Tuy nhiên, một bộ phim tài liệu đã đưa ra một suy 
luận khác, xác định rằng các lỗ hổng trên phà quá nhỏ để có 
thể đánh chìm Estonia trong vòng một giờ. Nhà điều tra 

người Thụy Điển Jonas Bäckstrand kết luận rằng thiệt hại 
mới được phát hiện có khả năng là do tiếp xúc nhiều với 
đáy biển, nơi có nhiều đá ngầm bất thường.

Con tàu MV Wilhelm Gustloff
Một thương vong khác của Chiến dịch Hannibal, 

vụ chìm tàu MV Wilhelm Gustloff vào tháng 1/1945, 
được xem là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử. 
Con tàu hiếm khi được sử dụng, chính điều này đã khiến 
Thuyền trưởng Friedrich Petersen không thể đi nhanh hơn 
12 hải lý/giờ để tránh hỏng động cơ.

Nhưng cũng chính tốc độ chậm chạp này đã tạo lợi 
thế cho các tàu ngầm đối thủ tuần tra khu vực phát hiện, 
Thời điểm lúc 9 giờ 15 phút, tàu Gustloff đã bị 3 ngư lôi 
bắn trúng, trực tiếp đẩy con tàu xuống đáy biển chỉ sau 60 
phút.

Khoảng 9.000 người đã thiệt mạng, đa số là dân 
thường, cùng ít nhất 1.000 quân nhân và vô số thiết bị quân 
sự. Thiệt hại về người của tàu Gustloff nhiều gấp ba lần 
thảm họa tàu Titanic, tàu Lusitania và tàu USS Arizona 
cộng lại.

Con tàu SS Cap Arcona
Một thảm kịch hàng hải khác trong Chiến tranh thế 

giới thứ hai đã xảy ra vào tháng 5/1945, khi con tàu SS Cap 
Arcona bị đánh chìm, mang theo hàng nghìn nạn nhân của 
trại tập trung Đức. SS Cap Arcona đã bị tàn sát bởi một 
trận tấn công bất ngờ từ đội quân Anh, khiến con tàu rơi 
xuống vùng biển băng giá của Baltic.

Vô số tàu ngầm
Biển Baltic là nơi xảy ra rất nhiều vụ đắm tàu. Theo 

chuyên gia hàng hải người Đức Thomas Dehling, chỉ riêng 
vùng biển Batlic của Đức đã có khoảng 1.000 con tàu đắm, 
chiếm chưa đến 10% diện tích Biển Baltic. 

Một trong những cụm xác tàu nặng nhất có thể 
được tìm thấy ở Vịnh Gdansk ngoài khơi bờ biển Ba Lan. 
Từ năm 1941-1945, hơn 20 chiếc U-Boat của Đức đã bị 
đánh chìm ở khu vực này, nhiều chiếc bị phá hủy bởi thủy 
lôi của Anh.

Nhưng không phải tất cả con tàu chữ U của Đức 
đều bị địch đánh chìm, đôi khi, chúng bị đánh chìm do lỗi 
từ chính con người. Vào ngày 24/2/1943, tàu U-649 đang 
tham gia một buổi huấn luyện ngoài khơi bờ biển Leba thì 
đâm vào tàu U-232, một chiếc U-boat khác của Đức. 
Trong khi chiếc U-232 sống sót sau cuộc đụng độ, chiếc U-
649 lại bị hư hại nghiêm trọng đến mức 35 người trong phi 
hành đoàn đã thiệt mạng.

Và rất nhiều máy bay
Đã có rất nhiều máy bay lao xuống vùng biển 

Baltic, trong đó có vô số máy bay quân sự, điển hình nhất 
là máy bay Junkers JU88, được Bảo tàng Lịch sử Quân sự 
Đức kéo lên từ đáy biển ngoài khơi Đảo Rugen vào tháng 
6/2012. Được Bảo tàng RAF mô tả là "máy bay chiến đấu 
linh hoạt nhất của Đức trong Thế chiến thứ hai", JU88 
được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, cụ thể bao 
gồm ném bom, trinh sát và chống hạm.

Ngay phía tây của đảo Rugen, ngoài khơi bờ biển 
Gedser của Đan Mạch, xác một chiếc Boeing B-17G 
Flying Fortress đã được tìm thấy. Máy bay ném bom của 
Mỹ đang trở về sau một nhiệm vụ ở Ankum, Đức thì bị 
trúng đạn pháo vào ngày 4/8 /1944. Phi công đã cố gắng 
thoát ra khi máy bay lao xuống biển, nhưng 8 người khác 
trong phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Con tàu Vasa
Vasa là một con tàu có từ thế kỷ 17 đã bị chìm trong 

chuyến đi đầu tiên kéo dài 1.300 mét. Con tàu đã nằm lại 
cảng Stockholm cho đến năm 1961, khi nó được trục vớt. 
Vasa hiện được đặt trong một viện bảo tàng và là một trong 
những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Thụy 

Điển.
Vasa được xây dựng vào năm 1627 và sở hữu tỷ lệ 

rất ấn tượng. Khi hoàn thành, Vasa dài 69 mét và cao hơn 
50 mét, nặng 1.200 tấn và có 10 cánh buồm, 64 khẩu pháo 
và 120 tấn dằn. Tuy nhiên, mọi thứ luôn có một vấn đề.

Vào ngày 10/8/1628, Vasa bắt đầu chuyến đi đầu 
tiên của mình trước sự chứng kiến của đám đông người 
dân Thụy Điển và du khách nước ngoài. Khi mới đi được 
1.300 mét ở cuộc hành trình đầu tiên của mình, một cơn 
gió mạnh đã khiến Vasa bị lật, khiến nước tràn qua các 
cổng súng. Trong vòng vài phút, Vasa đã chìm xuống đáy 
biển chỉ cách đó 30 mét.

Đá hổ phách
Theo Hiệp hội Hoàng gia, biển Baltic là nơi có mỏ 

đá hổ phách lớn nhất thế giới. Các mảnh hổ phách thường 
trôi dạt vào bờ biển Baltic, đặc biệt là ở khu vực 
Kaliningrad, Nga, nơi xuất khẩu 90% hổ phách trên thế 
giới.

Công trình tiêu biểu nhất từ đá hổ phách Baltic 
chính là Căn phòng Hổ phách, được xây dựng cho Vua 
Frederick I của Phổ ở Danzig, ngày nay được gọi là 
Gdansk, một thành phố ở Ba Lan. Năm 1716, Căn phòng 
Hổ phách được trao cho Sa hoàng Peter I của Nga, người 
đã đặt kiến trúc này ở Điện Catherine tại St.Petersburg, và 
tồn tại cho đến năm 1941, khi công trình này chuyển sang 
quyền sở hữu của Đức.

Đường ống Nord Stream 2
Đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương 

Bắc) là đường ống dẫn dầu dài 1231 km chạy dọc theo đáy 
biển Baltic, kết nối nguồn khí đốt của Nga với Đức và châu 
Âu. Được thiết kế để tăng gấp đôi dòng khí đốt, việc xây 
dựng đường ống bắt đầu vào năm 2018 và hoàn thành vào 
tháng 9/2021, với chi phí khoảng 11 tỷ USD. ■ 

Nghĩa trang Bachelor's Grove 

Nghĩa trang Bachelor's Grove là một nghĩa 
trang nhỏ trong một khu rừng ở ngoại ô 
Chicago. Nơi này đã nổi tiếng là nghĩa địa 

bị ma ám nhất ở Mỹ do ít nhất có hơn 100 lần có người báo 
cáo nhìn thấy ma ở đây.

Trong những năm 1950, sau khi bùng phát các vụ 
phá hoại ở khu vực hẻo lánh, một số người tuyên bố đã 
nhìn thấy ánh sang lung linh phía trên nghĩa địa. Ánh sáng 
này sẽ bị tắt đi khi có người đến gần. Những người khác 
nói rằng họ đã nhìn thấy hồn ma của một người nông dân 
và con ngựa của anh ta.

Một số người lái xe trên những con đường gần 
nghĩa trang vào ban đêm cho biết họ đã gặp phải một chiếc 
xe ô tô kiểu “xã hội đen” những năm 1940 xuất hiện trên 
đường trước mặt họ.

Ảnh minh họa
Những người khác tuyên bố đã đâm vào chiếc xe 

ma ở một khúc cua gấp trên đường - nhưng sau khi cú sốc 
đã qua đi, không có thiệt hại nào và không có chiếc xe nào 
khác. ■ 
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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

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

NEW

864-2023/1591

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

Houston 1h45’ laùi xe. Bao aên ôû. Löông $1,300 - 

$1,500/thaùng (tuøy theo kinh nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

Xin lieân laïc Mai:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

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

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE PHOØNG, BAÙN 1 

CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc 
ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy 
vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

NEW

877-2025/1593

Townhouse Cho Thueâ

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

Khu Southwest

Xin lieân laïc:

281-933-1647 * 832-419-9118

NEW

872-2025/1593

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng thöïc 
phaåm daây chuyeàn saûn xuaát vaø caàn 
ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

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

t.m

Giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình trong mùa cúm.

Bạn đang �m cách phòng ngừa cảm cúm vào mùa dịch bệnh? Một trong những cách hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khoẻ của mình và những người khác khỏi bệnh là giữ gìn vệ 
sinh cá nhân và chăm sóc sức khoẻ cho tốt. Một vài cách làm cần thiết như che miệng khi ho và rửa tay thường xuyên có thể giúp ngăn chặn sự lan truyền của vi trùng và 
phòng ngừa các bệnh hô hấp như cúm.

Thêm vào đó, thực hành các thói quen có lợi cho sức khỏe như ngủ đủ giấc, vận động cơ thể, chế ngự sự căng thẳng, uống nhiều nước, và ăn những thức ăn bổ dưỡng cũng 
có thể giúp phòng ngừa cảm cúm. Bỏ hút thuốc lá cũng là một cách quan trọng để sống khỏe mạnh vì trong một điếu thuốc có hơn 7,000 hóa chất, và nhiều loại trong số đó 
có hại cho cơ thể. Khi bạn bỏ hút thuốc, hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn ít �ếp xúc hơn với chất hắc ín và chất nico�ne, vì thế bạn sẽ dần dần khỏe mạnh hơn. Dù bạn có 
thể ho thường xuyên hơn khi cai thuốc nhưng đây là dấu hiệu cho biết những sợi lông mao có chức năng bảo vệ phổi bắt đầu mọc lại và hoạt động lại bình thường. Điều này 
giúp cơ thể của bạn có khả năng chống lại những bệnh cảm và nhiễm trùng cao hơn.

Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại học California, San Diego chia sẻ: "Nếu bạn đã từng bỏ hút thuốc trước đây nhưng hiện tại vẫn 
còn hút, đừng bỏ cuộc! Thật ra, nhiều người hút thuốc không bỏ thuốc được trong lần cố gắng đầu �ên và cần thử vài lần để bỏ được hẳn."

Asian Smokers' Quitline (ASQ) Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt, số điện thoại 1-800-778-8440, được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh 
Hoa Kỳ (CDC), là dịch vụ miễn phí qua điện thoại để hỗ trợ cai thuốc lá và thuốc lá điện tử bằng �ếng Việt tại Hoa Kỳ. Những người hút thuốc lá nói �ếng Việt đang sống tại 
Hoa Kỳ có thể nhận được hai tuần miếng dán nico�ne miễn phí nếu hội đủ điều kiện sau khi ghi danh.

Theo Báo cáo năm 2020 của Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, “Chủ động nhận sự tư vấn từ chương trình cai thuốc qua điện thoại, dù chỉ qua cuộc tư vấn hoặc kết hợp giữa tư vấn và dùng 
dược phẩm cai thuốc lá, đều làm tăng khả năng cai thuốc lá.”

Hãy gọi ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt tại số 1-800-778-8440, ghi danh qua trang mạng hoặc gửi �n nhắn "Bỏ hút thuốc" đến số 66819 để www.asq-viet.org 
nhận �n nhắn hỗ trợ bằng �ếng Việt từ ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt mỗi ngày trong những tuần quan trọng đầu �ên lúc bắt đầu cai. Những người 
không hút thuốc có muốn giúp người khác bỏ thuốc cũng có thể liên lạc ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt để nhận thông �n và sự tư vấn từ nhân viên nói 
�ếng Việt.

Nếu bạn lo lắng cho sức khỏe của mình và của người thân, bỏ hút thuốc là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm.

Chi Tiêt́  vê ̀ ASQ :Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt

ASQ Trung Tâm Cai Thuôć Lá Daǹh Cho Ngươì  Viêṭ  la ̀ môṭ dic̣ h vu ̣cuả Asian Smokers' Quitline (ASQ) và được tài trợ bởi Trung Tâm Kiêm̉  Soat́  va ̀ Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Ky ̀
(CDC) từ năm 2012.  ASQ cung câṕ các dic̣ h vu ̣cai thuôć la ́ dựa trên nghiên cứu, hoàn toàn MIÊÑ PHI,́  băǹg �êń g Quan̉ g Đông, Quan Thoại, Đại Hàn va ̀ Viêṭ  Nam, cho hơn 
19,000 người tại Hoa Kỳ.  Những người hút thuốc lá hội đủ điều kiện có thể nhận được miếng dán nico�ne miễn phí đủ dùng trong hai tuần. Nghiên cứu cho thấy những 
người hút thuốc mà ghi danh vào các dịch vụ của chương trình ASQ tăng cơ hội gấp đôi để cai thuốc lá thành công.

Giơ ̀ lam̀  viêc̣  cuả ASQ: Thư ́ Hai đêń  thư ́ Saú , từ 7 giơ ̀ sańg đêń  9 giơ ̀ tôí giơ ̀ miêǹ  Tây Hoa Ky ̀ (10 giờ sáng đến 12 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ). Liên lạc với chúng tôi bằng 
một trong những cách sau đây:

Gọi điện thoại hoặc ghi danh qua trang mạng
Ÿ Tiêń g Viêṭ  Nam                                       1-800-778-8440www.asq-viet.org 
Ÿ Tiêń g Quan̉ g Đông va ̀ Quan Thoại      1-800-838-8917www.asq-chinese.org 
Ÿ Tiêń g Đại Hàn                                        1-800-556-5564www.asq-korean.org 

Dịch vụ bằng �n nhắn
Gửi �n nhắn "Bỏ hút thuốc" đến số 66819 để nhận những �n nhắn giúp đỡ bằng �ếng Việt. *Để ngưng nhận �n nhắn bất cứ lúc nào, xin nhắn “STOP” đến số 66819. Hãng 
điện thoại của quý vị có thể �nh chi phí cho dịch vụ nhắn �n.

To learn more about ASQ, visit www.asiansmokersquitline.org/

NEW

903-2029/1596

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï baø 
khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi nhaø. 2 
thaùng nghó 1 ngaøy. Löông $2,800/thaùng. Nhaø ôû khu 
Tanglewood, gaàn Galleria, zip code 77056.

GaLleria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319
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