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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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Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

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

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

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

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

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

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Chuyển hướng dung nham 
bằng bom

Quân đội Mỹ từng thả 20 quả bom xuống một 
ngọn núi lửa đang phun trào ở Hawaii với 
mục tiêu chuyển hướng dòng chảy của 

dung nham, ngăn chặn thảm họa mà nó có thể gây ra cho 
người dân.

Năm 1935, núi lửa Mauna Loa ở quần đảo Hawaii 
(Mỹ) phun trào và tạo ra dòng dung nham nóng chảy tiến 
về thị trấn Hilo, nơi sinh sống của khoảng 16.000 cư dân. 

Thông thường khi một ngọn núi lửa phun trào, 
người dân không còn sự lưa chọn nào khác ngoài việc 
tránh xa nó. Nhưng tại thời điểm đó, các nhà khoa học đã 
quyết định tiến hành một thử nghiệm khác biệt.

Sau khi tham khảo ý kiến các đồng nghiệp, 
Thomas Jaggar – người sáng lập và giám đốc Đài quan sát 
núi lửa Hawaii của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ – quyết 
định sử dụng bom để ngăn chặn thảm họa.

Mục tiêu của vụ đánh bom không nhằm phá hủy 
ngọn núi Mauna Loa hay thậm chí ngăn chặn vụ phun trào. 
Thay vào đó, người ta chỉ muốn chuyển hướng dòng chảy 
dung nham bằng cách làm sụp đổ các khe đá và ống dung 
nham trên đường di chuyển của nó về phía thị trấn Hilo. 
Chiến dịch quân sự này là nỗ lực đầu tiên của con người 
nhằm chuyển hướng dung nham bằng chất nổ.

“Nếu các khe đá và ống dung nham có thể bị phá 
hủy một phần, dòng magma sẽ tràn ra theo nhiều hướng 
khác nhau và nguồn cung cấp đá nóng chảy hướng về phía 
thị trấn Hilo có thể bị cắt đứt”, Jaggar nhận định.

Ban đầu, Jaggar cân nhắc đến việc dùng sức người 
vận chuyển thuốc nổ tới ngọn núi lửa bằng đường bộ. 
Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, ý tưởng này cuối cùng đã 
bị loại bỏ. Thay vào đó, Jaggar nhờ tới sự trợ giúp của quân 
đội Mỹ.

Vào ngày 27/12/1935, một phi đội gồm mười máy 
bay Keystone B3 và B4 đã bay lượn phía trên bầu trời, sau 
đó thả 20 quả bom MK I có sức công phá tương đương 3,6 
tấn thuốc nổ TNT xuống dòng nham thạch đang tiến về thị 
trấn Hilo.

Đến ngày 2/1/1936, dòng dung nham ngừng chảy 
và Jaggar tuyên bố đây là kết quả trực tiếp của chiến dịch 
ném bom. “Làm lệch hướng hoặc chuyển hướng dòng 

dung nham giúp người dân có thời gian sơ tán và thu dọn 
đồ đạc của họ”, Amy Donovan, nhà nghiên cứu núi lửa tại 
Đại học Cambridge (Anh), cho biết.

Tuy nhiên, một số phi công và nhà địa chất bày tỏ 
sự hoài nghi. Họ cho rằng một số quả bom rơi trượt mục 
tiêu, và những quả bom trúng đích dường như không gây 
ra sự thay đổi địa hình giống như Jagdish kỳ vọng. 

Nhiều khả năng đã xảy ra một sự trùng hợp ngẫu 
nhiên. Tốc độ sản sinh dung nham của vụ phun trào đã 
giảm xuống vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ đánh 
bom. Đây có thể là lời giải thích đơn giản hơn cho sự dừng 
lại đột ngột của dòng dung nham nguy hiểm.

“Tôi không nghĩ rằng từng có ai đó ném bom một 
ngọn núi lửa đang phun trào với ý nghĩ họ sẽ làm cho nó 
ngừng hoạt động”, Arianna Soldati, chuyên gia về núi lửa 
tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), cho biết.

Nếu núi lửa liên tục phun ra đá nóng chảy với khối 
lượng lớn, tất cả các biện pháp chống lại nó – dù áp dụng 
công nghệ tiên tiến nhất – đều sẽ bị thất bại. “Bạn có thể trì 
hoãn dòng dùng nham, nhưng cuối cùng núi lửa vẫn chiến 
thắng”, Tobias Dürig, nhà nghiên cứu núi lửa tại Đại học 
Iceland, nhận định.

Tháng 4/1942, một vụ ném bom tương tự đã diễn 
ra ở núi lửa Mauna Loa trong một đợt phun trào khác của 
nó, ngay giữa thời điểm xảy ra cuộc Chiến tranh Thế giới 
lần thứ hai. 

Hannah Dietterich, nhà địa vật lý tại Đài quan sát 
núi lửa USGS Alaska, cho biết vụ nổ này dường như 
không gây ảnh hưởng đáng kể đến dòng dung nham. Sức 
mạnh của những quả bom đơn giản là không thể sánh được 
với sức mạnh của đá nóng chảy.

Vậy phương pháp ném bom vào một ngọn núi lửa 
đang phun trào có thể giúp bảo vệ người dân và cảnh quan 
xung quanh hay không? Câu trả lời cho câu hỏi này không 
hề đơn giản. Phương pháp ném bom có thể hoạt động, 
nhưng chỉ trong một số bối cảnh cụ thể và phụ thuộc nhiều 
vào yếu tố may mắn.

“Để quá trình chuyển hướng dòng dung nham 
thành công, chúng ta cần một số điều kiện thích hợp”, 
Dietterich nói. “Chúng ta phải lựa chọn chính xác vị trí 
ném bom vào các khe đá và ống dung nham, nơi dòng 
magma sẽ chuyển hướng và chảy đến một nơi an toàn”.

Vị trí gây nổ để chuyển hướng dòng dung nham 
cũng phải nằm trên một sườn núi với độ dốc lớn, bởi vì 
dung nham sẽ di chuyển theo con đường có độ nghiêng lớn 
nhất.

“Các ngọn núi lửa hình khiên ở Hawaii có sườn 
phẳng và độ dốc thấp. Điều này khiến việc sử dụng bom 
hoặc chất nổ để kiểm soát dòng dung nham trở nên không 
khả thi trong nhiều trường hợp”, Sophia Tsang, nhà nghiên 
cứu tại Đại học Auckland (New Zealand), cho biết.

Ngay cả khi sườn núi lửa đáp ứng điều kiện có độ 
dốc lớn, hướng chảy mới của dòng dung nham sau vụ ném 
bom cũng là một vấn đề cần lưu tâm. 

“Bạn có thể làm lệch hướng dòng dung nham ra 
khỏi Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nhưng 
dung nham vẫn có khả năng chảy sang một khu nhà ở hiện 
đại của người dân sống gần đó”, Soldati nói. “Bạn cần phải 
chuyển hướng nó đến một nơi hoang vắng, không có tài 
sản tư nhân và không có cơ sở hạ tầng. Đó là trường hợp 
hiếm khi xảy ra”.

Chúng ta có thể nhìn vào vụ phun trào núi lửa 
Kilauea ở Hawaii năm 2018, hoặc vụ phun trào núi lửa 
Cumbre Vieja trên đảo La Palma của Tây Ban Nha năm 
2021. Trong cả hai trường hợp, các vết nứt phun trào dung 
nham xuất hiện ngay bên cạnh nhà ở của người dân. Do đó, 
việc sử dụng bom hoặc chất nổ để chuyển hướng dòng 
dung nham là một giải pháp liều lĩnh.

“Hơn nữa, nhiều người dân sống ở Hawaii có đời 
sống tâm linh gắn bó chặt chẽ với các ngọn núi lửa. Ý 
tưởng ném bom chúng được coi là một hành động xúc 
phạm”, Amy Donovan, nhà nghiên cứu núi lửa tại Đại học 
Cambridge (Anh), cho biết.

Theo một nghiên cứu gần đây của Sophia Tsang tại 
Đại học Auckland (New Zealand) và các đồng nghiệp, 
chúng ta có những cách khác ít rủi ro hơn để chuyển hướng 
dòng dung nham. Vụ phun trào núi lửa Eldfell trên đảo 
Heimaey (Iceland) vào năm 1973 đã đe dọa một bến cảng 
quan trọng của quốc gia. 

Các nhà chức trách đã làm chậm dòng chảy của 
dung nham bằng cách phun vào nó hàng tỷ gallon nước 
biển trong năm tháng liên tục. Nỗ lực này chỉ chấm dứt khi 
vụ phun trào núi lửa dừng lại. Nhưng phương pháp này 
khó có thể thực hiện ở bất kỳ nơi nào không phải là biển.

Các hàng rào được thiết kế để ngăn cản hoặc 
chuyển hướng dòng dung nham là một cách làm phổ biến 
hơn. 

“Đây là giải pháp đáng tin cậy hơn nhiều so với 
việc ném bom. Chúng ta có thể xây dựng các rào cản xung 
quanh núi lửa trước khi nó phun trào”, Tsang nói. “Điểm 
hạn chế của phương pháp này là dung nham thường phun 
ra từ các khe nứt và ống dung nham nằm rải rác trên một 
diện tích lớn. Do đó, việc lựa chọn vị trí đặt rào chắn gặp 
nhiều khó khăn và chi phí xây dựng cũng khá lớn”. ■

* Vẫn là đàn ông 
Một người đàn ông đi khám bệnh, bác sĩ khám 

xong và dặn: 
- Từ nay, anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải 

cai cả khoản đàn bà nữa. 
- Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?
- Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu!!!

Vui Cöôøi
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l Now hiring Full time & Part time Nail Technicians.

l Seeking friendly and energetic techs with great             

customer service skills.

l Flexible hours and great pay

Caàn Thôï Nails / Now Hiring Nail TechsI

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text:
Cindy: 832-788-8288

Amy: 832-228-6965

924-2047/1615

January 2023

953-2037/1605

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 $1,200.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

957-2038/1606

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

EXPERT ONE HOUR ALTERATION. 
Caàn gaáp thôï söûa Quaàn AÙo. Full/Part 
Time. Phaûi noùi chuùt tieáng Anh.

New! New! New!

Xin lieân laïc

713-533-9995 * 832-274-8777

NEW

965-2039/1607

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

972-2039/1607

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù Kinh nghieäm. Baét ñaàu 

$12/giôø. Bieát tieáng anh chuùt ít. 

Coù baøn Nail cho möôùn.

Gaàn Sugarland, 77459

Xin lieân laïc:

Cell: 408-318-4256 * (W) 281-261-9091

NEW

861-2023/1591

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

986-2041/1609

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caán gaáp thôï nails coù kinh nghieäm vaø 
chaân tay nöôùc. Bao löông $1,200. 
Tuaàn 6 ngaøy. Tieäm ôû khu Kroger.

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

NEW

936-2034/1602

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Bellaire 15’ laùi xe. Caàn thôï nails coù kinh 

nghieäm laøm Fullset & taát caû caùc loaïi boät maøu bao löông 

$800. Caàn 2 thôï nails nöõ  laøm chaân tay nöôùc bieát sôn  

Shellac. Income oån ñònh laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Choã laøm 

thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 15’ laùi xe

(Khi baän xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc text)

713-979-6848 * 713-885-8769 Xin lieân laïc:

NEW

938-2034/1602

Caàn Thôï Nails Gaáp 

Khu da maøu, 610/288 Down Town. Caàn thôï boät, hoaëc tay 

chaân nöôùc (bieát laøm eyelash caøng toát, bao löông 

$180/ngaøy). Nails, Tay Chaân bao löông $130/ngaøy. Öu 

tieân cho thôï Nam, raát coâng baèng cho thôï.

Down Town

Xin lieân laïc Baïch Traàn

713-738-6245 * cell: 832-489-6956

NEW

916-2072/1640

Caàn Tuyeån Thôï Nails Gaáp 

Tieäm ôû Tyler, Texas, treân ñöôøng Broadway, caàn tuyeån nhieàu thôï Nails, löông cao, tip cao, 
moâi tröôøng laøm vieäc toát. Löông oån ñònh, töø $1,100 – $2,500 trôû leân moät tuaàn, tuøy theo khaû 
naêng. Thôï boät / dip / chaân tay nöôùc / full time / part time.

Thôï boät: bao $1,100 – $1,500 / tuaàn;  Thôï dip: bao $1,000 – $1,300 / tuaàn.

Thôï chaân tay nöôùc: bao $900 – $1,100 / tuaàn. 

Tip cao, chia turn hôïp lyù, coâng baèng. 

Coù choã ôû cho thôï ôû xa.  Caùch Garland/Dallas 1 tieáng 30 phuùt.

Khu Kroger

Neáu khoâng nghe kòp, vui loøng nhaén tin, text

903-355-9537Xin lieân laïc:

Nữ Hầu tước Rambouillet: 
Người khởi xướng Salon văn hóa

Í
t ai biết rằng, giữa thế kỷ 17, khi nữ giới vẫn 
luôn phải giữ phép tắc trong hậu trường thì 
người khởi xướng các Salon – không gian văn 

hóa đặc trưng của giới trí thức phương Tây là một phụ nữ.

Nữ hầu tước Rambouillet
Nữ Hầu tước Rambouillet đã khước từ việc đóng 

vai trò tháp tùng và “trang trí” cho các quý ông như phụ nữ 
thời ấy và mở ra một không gian văn hóa mới, giới tính nào 
cũng đều bình đẳng trước tri thức.

Catherine de Vivonne (1588-1665) sinh ra tại Ý 
trong một gia đình đại quý tộc châu Âu vào giữa thế kỷ thứ 
16. Cha bà là Jean de Vivonne, cố vấn cho vua Henri III, và 
là nhà đại sứ Pháp ở Ý và Tây Ban Nha, còn mẹ là Giulia 
Savelli thuộc gia tộc lâu đời có liên hệ đến nhiều Hồng Y 
và Đức Giáo hoàng. 

Năm 11 tuổi, Catherine đã phải lấy chồng là 
Charles d'Angennes, người trở thành Hầu tước 
Rambouillet sau này; bà cũng theo tước hiệu của chồng và 
thành nữ Hầu tước Rambouillet.

Bà có 7 người con, 5 gái, 2 trai, và một cuộc sống 
sung túc, xa hoa cả đời. Nhưng thay vì an phận làm một 
phu nhân giàu có kín đáo, nữ Hầu tước Rambouillet đã từ 
chối đóng vai trò tháp tùng và “trang trí” cho các quý ông 
như phụ nữ thời của bà.

Theo phép tắc xã hội ngày ấy, phụ nữ không được 
đến những nơi hội họp công cộng vốn chỉ dành cho đàn 
ông, mà nữ Hầu tước Rambouillet lại đam mê tri thức, từ 
nghệ thuật, văn học, lịch sử cho đến các ngôn ngữ khác. 

Thế nên, bà đã quyết định mở ra một hoạt động hội 
họp tại nhà riêng của bà - một trong những dinh thự đẹp 
nhất Paris, nằm không xa Điện Louvre. 

Phải nói thêm, dinh thự này được thiết kế và trang 
trí toàn bộ đều theo ý bà, với cảm hứng từ người phụ nữ mà 
nữ Hầu tước Rambouillet yêu mến là hoàng hậu Marie de 
Médicis - lúc ấy cũng đang dọn vào Dinh Luxembourg, 
nơi hoàng hậu đã tự tay đặt viên đá đầu tiên và đưa ý tưởng 
thiết kế.

Gọi nơi hội họp tại nhà riêng là Căn phòng màu 

xanh, hay ngắn gọn là Salon, nữ Hầu tước Rambouillet đã 
tiếp đón cả đàn ông lẫn phụ nữ đến, và theo một cách nào 
đó, truyền đạt giáo dục và ảnh hưởng lên họ. 

Như điểm đầu tiên của chuỗi domino, hành động 
của bà là điểm khởi đầu, tạo ra hàng loạt thay đổi lên đời 
sống văn hóa của Pháp những năm sau đó. Khoảng những 
năm 1608, nữ hầu tước Rambouillet khởi xướng Salo lúc 
ấy không biết rằng đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những 
người khác và thành một hoạt động rất đặc trưng của Pháp 
sau này.

Nội dung của những buổi trò chuyện tại Salon là 
những kiến thức về khoa học, văn chương, hay phép tắc 
hàng ngày trong khung cảnh đẹp đẽ, lộng lẫy của dinh thự 
Rambouillet. 

Tại đó, những người đàn ông và phụ nữ đều bình 
đẳng trước kiến thức. Nhiều nam quý tộc, nhà văn, nhà 
thơ, học giả trí thức nổi tiếng thường xuyên lui tới đây như 
Richelieu, Malherbe, Vaugelas, Guez de Balzac, le 
Cavalier Marin, Chapelain, l'Abbé Cotin, Boileau… để 
chia sẻ kiến thức và ý kiến của mình. 

Những người phụ nữ lắng nghe, chất vấn họ và 
trình bày ý kiến của mình. Họ gặp nhau ở không gian tư 
tưởng và tâm hồn, thoát ra khỏi những định kiến và rào cản 
xã hội.

Nữ hầu tước Rambouillet đã hỗ trợ toàn diện về 
mặt tinh thần cũng như vật chất cho những buổi gặp Salon 
này với không khí bằng hữu và thân thiện, với những lời 
khuyến khích phụ nữ trau dồi học hỏi và bớt phục tùng tôn 
giáo, với sự phục vụ ăn uống phủ phê cho đến tận nửa đêm. 

Trong điều kiện quá thuận lợi ấy, ngày càng nhiều 
người tìm đến, họ đọc những bài thơ hay, những tác phẩm 
sáng tác của họ về kịch nghệ, văn chương… 

Họ hát hò, chơi nhạc, nhảy múa, bày ra các trò 
chơi, không một ai có thể buồn chán mà ngược lại, Salon 
của nữ hầu tước Rambouillet là nơi thúc đẩy nhiều tài năng 
và cảm hứng sáng tạo.

Cách chia sẻ tri thức ở Salon tư dinh như thế này 
bỗng chốc trở thành một hoạt động tích cực, hiệu quả và 
được nhiều người yêu thích, tạo thành một mô hình lan tỏa 
rất nhanh. 

Theo bước nữ Hầu tước Rambouiller, rất nhiều 
phụ nữ quý tộc khác cũng đã tạo hoạt động Salon tại nhà 
riêng. 

Mỗi người chuyên về một mảng, như ở tư dinh của 
nữ quý tộc Louise Dupin là những hoạt động đọc sách và 
bàn luận tư tưởng, ở tư dinh của nữ quý tộc Louis d'Epinay 
là nơi gặp gỡ của các triết gia nhóm Encyclopédia, còn 
Salon ở dinh thự Nevers thì nổi danh ở toàn châu Âu.

Giới hội họa, triết học và văn chương nhờ các 
Salon mà đã được kết nối với nhau, tạo ra những mối quan 
hệ quan trọng cho đời sống văn hóa-xã hội của Pháp nói 
riêng và của châu Âu nói chung. 

Chính từ những Salon này mà nhiều phong trào xã 
hội-văn hóa và luồng tư tưởng mới đã hình thành, trong đó 
có thể kể đến phong trào mang tên Préciosité hình thành 

năm 1626 để định hình sự thanh nhã quý tộc trong ngôn 
ngữ văn học Pháp.

(Sau này, vì phong trào trở nên quá kiểu cách trong 
ngôn ngữ nên không còn phát huy tác dụng như mong 
muốn, có lúc bị Molière chế giễu; dù vậy, không ai phủ 
nhận được sự đóng góp ban đầu của phong trào này cho sự 
phát triển của văn học Pháp).

Nhiều nữ chủ nhân của các Salon này như Hầu 
tước Rambouiller, quý bà Sévigné, phu nhân La Fayette… 
đã đi vào văn học Pháp dưới những cái tên như Arthénice, 
Rozelinde, Doralise...

Năm 1635, Viện hàn lâm Pháp ra đời. Nhiều người 
đàn ông trí thức là thành viên của Viện hàn lâm Pháp đã có 
một lịch hoạt động dày đặc và khá đối ngược nhau. 

Ban ngày, họ làm việc và soạn thảo từ điển tại Viện 
hàn lâm vốn chỉ dành cho nam giới, nhưng chiều tối lại đến 
các Salon của các bà để trao đổi, trò chuyện học thuật với 
cả phụ nữ lẫn đàn ông một cách bình đẳng. Đó chính là sự 
thay đổi đáng kể mà những Salon đã tạo ra: không chỉ là 
không gian gặp gỡ nhau mà còn tạo ra quyền lực thay đổi 
xã hội.

Nhờ những cuộc gặp Salon ấy mà những nguyên 
tắc ứng xử trong xã hội Pháp đã được hình thành dựa trên 
sự tôn trọng phụ nữ, và trở thành một đặc trưng của nước 
Pháp gắn liền với hình ảnh người đàn ông galant và hào 
hoa phong nhã.

Cũng nhờ những cuộc thảo luận trực tiếp tại các 
Salon ấy mà những nam trí thức, nghệ sĩ, văn sĩ đã tiếp cận 
và học hỏi được nhiều hơn từ phụ nữ, nhận ra năng lực, tâm 
hồn lẫn ảnh hưởng quan trọng lẫn chỗ đứng bất công của 
phụ nữ trong xã hội. 

Trong số những người đàn ông đó có Nicolas de 
Condorcet. Ông được xem là ví dụ tiêu biểu cho trường 
hợp được “khai sáng” từ hoạt động Salon, thoát khỏi định 
kiến kỳ thị giới tính tồn tại đã lâu cho đến lúc đó. 

Năm 1770-1771, ông là một trong những người 
ủng hộ tích cực cho sự bình đẳng giới tính tại Pháp, đề nghị 
cho nữ giới cũng được đến trường như nam giới vì kiến 
thức và chân lý là những giá trị phổ quát dành cho tất cả 
mọi người.

Như vậy, vào thời điểm thế kỷ 17-18, trong khi 
người phụ nữ tại nhiều nước châu Âu khác vẫn phải kín 
đáo ở vị trí hậu trường trong xã hội thượng tôn người đàn 
ông, thì phụ nữ Pháp đã bước ra ánh sáng, được thể hiện 
mình. 

Nữ hầu tước Rambouiller đã mất năm 1665 nên bà 
không thấy được những gì mình đã tạo ra cho nhiều thế hệ 
phụ nữ đi sau, nhưng chắc chắn bà đã rất hài lòng khi chính 
mình, con gái mình, và nhiều người bạn chị em khác cùng 
thời đã được sống cùng niềm đam mê tri thức và sự bình 
đẳng trong các cuộc thảo luận đa dạng. 

Hầu tước Catherine de Rambouillet là một biểu 
tượng của sự giải phóng phụ nữ, mà hơn thế nữa, còn giải 
phóng cả đàn ông ra khỏi định kiến của họ về phụ nữ. ■ 
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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

 
 

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

NEW

921-2030/1598

Caàn Thôï May/Söûa Quaàn AÙo

Tieäm may ôû Sugar Land caàn 
ngöôøi bieát may, söûa quaàn aùo.

Sugar Land

Xin lieân laïc: 346-409-5779

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

948-2036/1604

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên. ÔÛ 

laïi nhaø, tuoåi treân 55. 

Khu vöïc Southeast Houston.

Southeast Houston

Xin lieân laïc coâ Duyeân:714-369-7165

NEW

960-2038/1606

Tuyeån Nhaân Vieân

A Lighting Distributor gaàn Saân bay IAH, tuyeån caùc vò 

trí: laùi xe, giao nhaän haøng vaø laép raùp. Yeâu caàu noùi 

tieáng Anh haøng ngaøy. Full time, ñöôïc traû löông cho 

ngaøy leã.

IAH Airport

Email: cindy@lumivertlighting.com

281-250-0874Text or call:

NEW

992-2042/1610

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ beù trai döôùi 1 

tuoåi. Caàn bieát laùi xe. Coù theå 

naáu aên, 13 ngaøy/thaùng laøm töø 

7:AM - 7:PM.

59 N & Kirby (Zipcode 77005)

Xin lieân laïc: 832-516-3318

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

NEW

015-2038/1606

Travel Agents Hiring
Travel Agency in Greater Atlanta and Houston Area 

looking for experienced Bilingual (Vietnamese preferred) 

Travel Agents. Excellent benefits including 401K and 

Medical Insurance, GDS knowledge required. In office 

position.

Greater Atlanta & Houston Area

Interested travel agents 

please forward your resumes to hr@Skybirdtravel.com

NEW

973-2039/1607

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

NEW

978-2039/1607

Caàn Thôï May

Caàn thôï may coù kinh nghieäm söûa ñoà. Öu 
tieân cho ngöôøi bieát raùp ñoà, aùo ñaàm hoaëc 
ñoà kieåu. Löông tuøy theo khaû naêng.

New! New! New!

Xin goïi Trinh:281-248-6418

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.

                                                                T.T

Những người thường xuyên đi 
du lịch sẽ có sức khỏe tốt hơn

Cụ thể, nghiên cứu mới đây được thực hiện 
bởi các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên 
cứu Giao thông Vận tải thuộc Đại học 

College London (Anh), đăng tải trên tạp chí Giao thông 
Vận tải và Sức khỏe đã khảo sát cảm nhận của những 
người tham gia về việc di chuyển cũng như những cản trở 
trong việc du lịch ảnh hưởng tới sức khỏe của họ như thế 
nào.

Kết quả cho thấy những người bị hạn chế trong 
việc đi lại, du lịch ra khỏi khu vực đang sinh sống có sức 
khỏe kém hơn. Trong khi nhóm có cơ hội du lịch xa nhà 
cảm thấy sức khỏe của họ tốt hơn.

Phương thức nghiên cứu
Trong phạm vi nghiên cứu nói trên, các nhà khoa 

học định nghĩa du lịch xa nhà là khi một người rời khỏi nơi 
họ sinh sống từ 24 km trở lên. Từ đây, họ đã phân tích câu 
trả lời của 2.747 người dân ở miền Bắc nước Anh về sức 
khỏe của chính mình và những khó khăn khi du lịch. Các 
nhà khoa học nhận định đây là khu vực có tình trạng sức 
khỏe tệ nhất nước Anh. Tại đây, nhiều nơi không cung cấp 
đủ các phương tiện giao thông phù hợp.

Những đối tượng nghiên cứu được yêu cầu trả lời 
các mức độ từ đồng ý tới không đồng ý với 5 câu hỏi. Mỗi 
câu hỏi sẽ tập trung vào một hạn chế du lịch cụ thể:

- Tôi du lịch xa nhà không thường xuyên hơn mức 
mong muốn - hạn chế về tần suất đi lại.

- Tôi tới ít địa điểm hơn mức tôi mong muốn - hạn 
chế về số lượng điểm đến.

- Tôi đến những địa điểm gần hơn những nơi tôi 
thực sự muốn du lịch - hạn chế về khoảng cách đi lại.

- Tôi du lịch tới những nơi tôi thích nhất bằng ôtô - 
hạn chế đi lại bằng ôtô.

- Tôi di chuyển tới nơi tôi thích nhất bằng phương 
tiện giao thông công cộng - hạn chế với việc tiếp cận 
phương tiện giao thông công cộng.

Dựa trên những câu hỏi này, các nhà khoa học kết 
luận khả năng những người có điều kiện du lịch xa nhà tối 
thiểu 24 km và nhóm thường xuyên thăm thú nhiều nơi báo 
cáo sức khỏe tốt lớn hơn.

Mối liên hệ giữa thói quen du lịch và tình trạng sức 
khỏe thậm chí có ý nghĩa hơn với những người được hỏi từ 
55 tuổi trở lên.

Tương tác xã hội bị hạn chế
Theo TS Paulo Anciaes, tác giả chính của nghiên 

cứu, các nghiên cứu trong quá khứ cũng từng xác định khả 
năng du lịch có thể tăng khả năng tiếp cận với cơ hội việc 
làm và giáo dục. Trong nghiên cứu mới này, ông hy vọng 
có thể tiếp tục xác định thêm tác động của thói quen du lịch 
tới sức khỏe. Vị chuyên gia chia sẻ đội ngũ nghiên cứu đã 
chọn miền Bắc nước Anh làm nơi thực hiện khảo sát do 
khu vực này khá tụt hậu so với phần còn lại của quốc gia.

“Kết quả điều tra cho thấy sức khỏe ở miền Bắc 
luôn thấp hơn miền Nam nước Anh. Các số liệu thống kê 
và nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân của vấn đề này là mức 
thu nhập thấp hơn. Dù vậy, nghiên cứu của chúng tôi đã cố 
gắng tìm ra nguyên nhân khác và du lịch là một trong số 
đó”, TS Anciaes nói.

Để đánh giá tác động của du lịch tới sức khỏe, vị 
chuyên gia này cùng cộng sự là TS Paul Metcalfe đã sử 
dụng kỹ thuật phân tích đường dẫn, qua đó giúp họ quan 
sát ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của một biến số với 
một biến số khác.

Theo đó, họ phát hiện khi một người bị hạn chế về 
số lượng nơi đến, việc thiếu cơ hội tương tác xã hội có liên 
quan trực tiếp tới tình trạng sức khỏe kém hơn. Mặt khác, 
tần suất du lịch bị hạn chế cũng ảnh hưởng tiêu cực tới sức 
khỏe. Du lịch xa nhà cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới 
chất lượng sức khỏe của một người. Việc này cho phép họ 
tiếp cận nhiều hơn với các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tốt 
so với những gì đang có quanh khu vực sinh sống.

Chia sẻ về vấn đề này, TS Elizabeth Pegg Frates, 
khẳng định: “Kết nối xã hội là nhu cầu cơ bản của con 
người. Nó chỉ xếp sau nhu cầu về nước, thức ăn và chỗ ở”.

Vị chuyên gia cho hay có rất nhiều nghiên cứu đã 
mô tả ảnh hưởng của việc thiếu kết nối xã hội với sức khỏe. 
Cụ thể, nghiên cứu năm 1979 kéo dài 9 năm đã chứng 
minh rằng những người thiếu các mối quan hệ xã hội có 
nhiều khả năng tử vong nhất. Tình trạng thiếu giao tiếp xã 
hội thường dẫn đến cảm giác cô đơn.

Trong khi đó, cảm giác cô đơn này lại được báo cáo 
trên tạp chí AHA có liên quan đến các cơn đau tim, ung 
thư, chậm phục hồi ung thư, bệnh tim tiến triển, huyết áp 
cao, các vết thương lâu lành hơn… Nghiên cứu gần đây 
thậm chí cũng chỉ ra cảm giác cô đơn có thể liên quan tới sự 
phát triển của bệnh tiểu đường loại 2.

Tầm quan trọng của việc đi du lịch
TS Anciaes cho hay nghiên cứu của ông đã chứng 

minh việc đi du lịch có vai trò rất quan trọng với sức khỏe 
người dân. Đồng thời, chúng nhấn mạnh việc hạn chế 
trong vấn đề đi lại cần phải được thay đổi.

Những hạn chế này bao gồm mức độ dịch vụ vận 
tải không đủ đáp ứng, nhất là ở vùng nông thôn; sự thiếu 
thốn các dịch vụ ngoài giờ hành chính hoặc cuối tuần, 
trong kỳ nghỉ…

Ngoài ra, một số vấn đề khác là chi phí vận chuyển, 
thiếu an ninh, phương tiện giao thông công cộng đông đúc, 
khả năng tiếp cận kém với người lớn tuổi, khuyết tật…

TS Patricia L. Mokhtarian, trường Kỹ thuật Xây 
dựng và Môi trường tại Georgia Tech, đồng ý với tầm quan 
trọng của việc đi lại với sức khỏe người dân.

“Du lịch là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất 
cũng như tinh thần”, vị chuyên gia khẳng định. ■

So sánh công dụng 2 phương 
pháp đếm calorie và nhịn ăn gián 
đoạn

Theo nghiên cứu mới từ Tạp chí Hiệp hội 
Tim mạch Mỹ, phương pháp nhịn ăn gián 
đoạn không giúp người ăn kiêng giảm cân, 

trong khi đếm calorie vẫn là cách hiệu quả hơn cả.
Phát hiện trên của nhóm nghiên cứu ĐH Johns 

Hopkins có thể khiến những người nhịn ăn 16 tiếng/ngày 
bất ngờ vì tác dụng ngoài tưởng tượng.

Theo đó, nhịn ăn gián đoạn gần đây đã trở thành 
một xu hướng ăn kiêng được nhiều người theo đuổi, bao 
gồm cả những người nổi tiếng siêu mảnh mai như Jennifer 
Aniston và Gisele Bündchen.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nghi ngờ về lợi ích 
của phương pháp này. “Những phát hiện của chúng tôi 
không ủng hộ việc sử dụng chế độ ăn uống giới hạn thời 
gian như một chiến lược giảm cân lâu dài”, họ tuyên bố.

Nghiên cứu có sự tham gia của 550 người trưởng 
thành ở bang Maryland và Pennsylvania (Mỹ). Cân nặng 
và thói quen ăn uống của họ được ghi lại trong một 
tuần/tháng trong liên tục 6 tháng.

Trung bình, những người tham gia nghiên cứu 51 
tuổi và có trình độ đại học. Trong 550 người, 240 người bị 
béo phì, 169 người thừa cân và 138 người có cân nặng bình 
thường.

Sau khi phân tích lượng calorie và thời gian giữa 
các bữa ăn của người tham gia nghiên cứu, các nhà khoa 
học phát hiện việc tăng cân phụ thuộc vào tổng lượng 
calorie nạp vào.

Ngoài ra, một điều nữa được phát hiện là những 
người ăn sáng có ít khả năng tăng cân hơn. Năm ngoái, một 
nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể khiến người 
theo đuổi phương pháp này giảm tuổi thọ nếu tẩy chay bữa 
sáng.

Trong khi đó, nghiên cứu được đăng trên tạp chí 
New England Journal of Medicine hồi tháng 4/2022 cũng 
khẳng định phương pháp nhịn ăn gián đoạn không mang 
lại kết quả giảm cân tốt hơn so với phương pháp đếm 
calorie đơn thuần.

Tuy nhiên, không phải nhà khoa học nào cũng 
đồng ý với kết quả nghiên cứu trên. Giáo sư Tim Spector 
tại ĐH King's College London lại cho rằng việc đếm 
calorie là hoàn toàn vô nghĩa.

“Chưa từng có nghiên cứu dài hạn nào cho thấy 
phương pháp tính calorie là cách giảm và giữ cân hiệu 
quả”, ông Spector nói. ■  
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm - SEWING 

CONTRACTORS). Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø 

giaác deã daøng, lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh 

naêm, thu nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû 

theo hôïp ñoàng (W9-contracting). 

Xin lieân laïc chuù Taùm: 832-339-2224
_________________________________________________

987-2041/1609

CAÀN THÔÏ NAILS!

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï boät vaø thôï Chaân tay nöôùc. Khaùch 

Meã 70%. tieäm laøm thoaûi maùi nhö gia ñình.

Xin lieân laïc hoaëc text: 

832-758-3852
_________________________________________________

018-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù trai 5 vaø 6 tuoåi, caùch 

Houston 2.30 laùi xe, beù saép ñi hoïc. Caàn naáu 

aên, doïn deïp nhaø cöûa. Löông $1,700/thaùng.

Xin lieân laïc:   

Phong: 281-891-9985 * Joy: 346-715-1080
_________________________________________________

962-2038/1606

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø cho 1 cuï baø coøn 

khoûe, khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû 

laïi nhaø. Khu Southwest Houston, Beechnut 

& Fondren.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén:   

832-561-6444

988-2057/1625

CAÀN THÔÏ NAILS!

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù baèng 

Wax, bao löông tuøy theo khaû naêng hoaëc 900. 

Tieäm caùch chôï Höng Ñoâng 10 phuùt, Hong 

Kong III 12 phuùt..

Xin lieân laïc Haân:

832-614-5612 

281-736-6091
_________________________________________________

939-2034/1602

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
_________________________________________________

964-2039/1607

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

011-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ chaêm soùc cuï Baø 95 tuoåi, ôû laïi 

ñeâm, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Northwest Loop 610 vaø Hwy 290.

Löông thoûa thuaän, xin lieân laïc: 

281-795-3320
_________________________________________________

010-2044/1612

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ hai beù (2 tuoåi vaø 6 tuoåi) vaø 

giuùp vieäc nhaø. Laøm 5 tôùi 7 ngaøy moät tuaàn, coù 

phoøng rieâng, löông töø $100-$120/ngaøy theo 

khaû naêng.

Xin vui loøng lieân laïc Coâ Traâm: 

210-313-3213 

hoaëc Vy: 210-833-6366
_________________________________________________

989-2041/1609

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû sô sinh, khu vöïc Sugarland 

77479. ÔÛ laïi hoaëc veà trong ngaøy, khoâng caàn 

naáu aên. Neáu ôû laïi seõ coù phoøng rieäng, löông 

haäu.

Xin lieân laïc Dung:

281-701-1800 

832-858-4615
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

Chạy nước rút vào…bệnh viện
Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe 

với con cháu về thời vàng son oanh liệt của 
mình:

– Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây 
số để cho cái thằng xúc phạm người tình 
của ta một bợp tai.

– Rồi sau đó ông lại chạy “nước rút” về 
à?

– Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi 
tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong bệnh viện 
rồi.

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nails Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Vui Cöôøi

Tám nguyên nhân gây ra hội 
chứng “sương mù não”

Tuy giống như một tình trạng bệnh riêng, hội 
chứng sương mù não (brain fog) thực chất 
là một tình trạng bệnh gây ra bởi một loạt 

các vấn hỏe. Hội chứng này bao gồm các triệu đề về sức k
chứng như khó tập trung, hay quên, đờ đẫn và đãng trí.

Mặc dù danh sách tham khảo dưới đây rất hữu ích, 
nhưng nếu hội chứng sương mù não của bạn trở nên 
nghiêm trọng và gây khó khăn trong cuộc sống hàng ngày 
thì bạn nên đi khám bác sĩ.

Trạng thái lo âu
Mặc dù người bị lo âu có thể dễ dàng xác định 

nguyên nhân, chứng bệnh này cũng có thể mãn tính và 
không có bất cứ nguyên nhân nào, khiến cho người bệnh 
khó nhận biết tình trạng hơn.

Lo âu có thể khiến bạn gặp nhiều triệu chứng của 
bệnh sương mù não, chẳng hạn như khó tập trung và khó 
suy nghĩ thông suốt.

Bắt đầu dùng thuốc mới
Một số dược phẩm và thuốc được kê theo đơn có 

thể khiến người bệnh bị mất trí nhớ và gặp phải hội chứng 
sương mù não, đặc biệt là ở những bệnh nhân lớn tuổi.

Các loại thuốc được cho là gây ra các tác dụng phụ 
này bao gồm thuốc chống lo âu, thuốc chống động kinh và 
thuốc giảm đau gây mê.

Mất ngủ
Mất ngủ có thể khiến bệnh nhân cảm thấy đờ đẫn 

và ảnh hưởng đến chức năng phán đoán và trí nhớ của 
người bệnh.

Theo tờ Healthline, mất ngủ cũng có thể dẫn đến 
các tác dụng phụ lên thể chất như tăng nguy cơ bị đột quỵ, 
lên cơn hen suyễn, co giật, huyết áp cao và bị bệnh tim.

Thiếu sắt trong thực đơn dinh dưỡng
Sắt giúp cơ thể con người vận chuyển oxy từ phổi 

đến các phần còn lại của cơ thể. Vì vậy, nếu bị thiếu hụt sắt, 
bạn có thể gặp một số triệu chứng đáng lo ngại, bao gồm cả 
hội chứng sương mù não.

Để biết được mình có bị thiếu sắt hay không, người 
bệnh thường phải làm xét nghiệm máu, do đó, bạn nên trao 
đổi với bác sĩ nếu gặp phải hội chứng sương mù não cùng 
với các triệu chứng khác như tứ chi lạnh toát, tim đập 
nhanh và đau lưỡi.

Thiếu hụt vitamin B12
Việc gặp khó khăn khi suy nghĩ và lập luận là một 

trong những triệu chứng thiếu hụt vitamin B12. Theo trang 
Harvard Health, một số triệu chứng khác do thiếu hụt 
vitamin này bao gồm chóng mặt mất thăng bằng, cơ thể 
suy yếu, mệt mỏi và tê hoặc ngứa ran tay chân hoặc bàn 
chân.

Người lớn tuổi bị thay đổi chế độ ăn uống hoặc 
giảm lượng thức ăn cũng như những người ăn chay theo 
chế độ nghiêm ngặt và những người thuần chay có nguy cơ 
cao bị thiếu hụt vitamin B12 nếu không hấp thụ đủ chất 
này.

Hội chứng mệt mỏi mãn tính
Hội chứng mệt mỏi mãn tính đi kèm với khá nhiều 

triệu chứng bao gồm đau họng và đau đầu.
Những người mắc hội chứng mãn tính trên thường 

xuyên gặp các vấn đề về trí nhớ ngắn hạn và tập trung, mà 
những triệu chứng này lại có quan hệ mật thiết đến hội 
chứng sương mù não.

Bệnh đau nhức toàn thân
Theo Hội thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR), đau nhức 

toàn thân là “một chứng bệnh thần kinh phổ biến gây tình 
trạng đau yếu trên khắp cơ thể”.

Những người bị đau nhức toàn thân mắc phải hội 
chứng sương mù não thường sẽ quen với thuật ngữ “fibro 
fog” (sương mù sợi của bệnh đau nhức toàn thân) khi mô tả 

triệu chứng này.
Bác sĩ Rob Keenan, trợ lý giáo sư chuyên về bệnh 

thấp khớp tại Đại học Y khoa Duke chia sẻ với Tổ chức 
Arthritis Foundation (Quỹ giúp đỡ bệnh nhân viêm khớp 
tại Mỹ): “Bệnh nhân của tôi tiết lộ rằng triệu chứng sương 
mù sợi có cảm giác như uống thuốc cảm lạnh liên tục. Họ 
cảm thấy khó tập trung, liên kết câu từ, trò chuyện cũng 
như khó tỉnh táo và ghi nhớ mọi thứ”.

Bệnh Lyme
Căn bệnh do bọ ve đốt này ảnh hưởng xấu đến rất 

nhiều bệnh nhân và nếu không được điều trị kịp thời, nó có 
thể phát triển thành căn bệnh Lyme mãn tính, dẫn đến một 
loạt các vấn đề sức khỏe liên quan đến não, hệ thần kinh, 
cơ bắp, tuần hoàn, tiêu hóa, v.v…

Vì mỗi bệnh nhân trải qua các triệu chứng bệnh 
Lyme khác nhau, nên đôi khi khó có thể phát hiện ra căn 
bệnh này.

Một số trong nhiều triệu chứng của bệnh Lyme bao 
gồm hội chứng sương mù não, mệt mỏi và ớn lạnh.

Ảnh minh họa
Cách phòng tránh sương mù não
Tránh để cơ thể căng thẳng quá lâu
Ngay cả khi chúng ta đang “thư giãn” thì cơ thể 

cũng có thể đang căng thẳng về mặt thể chất. Chẳng hạn 
như nằm ngủ sai tư thế gây cứng cổ, tập yoga hoặc chơi thể 
thao bị đau lưng, đau vai.

Trong những trường hợp như vậy, ngoài việc tìm 
cách xoa dịu cơn đau, tiến sĩ Tara Swart Bieber khuyên nên 
thực hiện bài tập hít thở sâu.

Hít vào thật sâu, sau đó nhịn thở chừng 4 giây rồi 
thở mạnh ra, giải phóng tất cả không khí ra khỏi phổi trong 
4 giây tiếp theo. Sau đó lại nhịn thở 4 giây nữa và lặp lại 
việc hít vào thở ra như vậy ít nhất 4 vòng.

Hít thở sâu là một cách đơn giản để giúp làm dịu bộ 
não của chúng ta. Các nghiên cứu khoa học trước đây cũng 
chỉ ra rằng nó có thể làm giảm mức độ cortisol, là chất hóa 
học được sản xuất khi cơ thể bị căng thẳng.

Không dùng máy tính, điện thoại trước khi đi 
ngủ

Đây là thói quen xấu mà rất nhiều người mắc phải. 
Ban đêm là thời gian mà mắt và não bộ cần nghỉ ngơi. Việc 
lướt Facebook, TikTok hoặc xem phim trước khi đi ngủ có 
thể khiến não bộ phải hoạt động nhiều và mệt mỏi hơn.

Thay vì xem điện thoại, nên đọc sách để giảm tác 
động từ ánh sáng màn hình. Một vài động tác giãn cơ, 
matxa cơ bắp thời gian này và tránh uống trà, cà phê cũng 
giúp chúng ta có giấc ngủ ngon hơn.

Mỗi người trưởng thành cần ngủ khoảng tám tiếng 
mỗi ngày. Nhiều hơn mức thời gian đó có thể dẫn đến tâm 
trạng chán nản và ít hơn mức đó cũng sẽ không cho não đủ 
thời gian để nghỉ ngơi và thiết lập lại hoạt động.

Giảm tiêu thụ đường
Một chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ cho sức khỏe 

tốt toàn diện, bao gồm cả sức khỏe não bộ. Quan trọng nhất 
là cần giảm lượng đường nạp vào cơ thể.

Glucose (đường) là năng lượng chính của cơ thể 
mỗi chúng ta. Nhưng giống như mọi nguồn thực phẩm hay 
vitamin khác, glucose chỉ phát huy tác dụng tối ưu khi nạp 
vào lượng vừa phải.

Quá nhiều hay quá ít glucose đều gây tác động đến 
hoạt động não, khiến chúng ta trở nên cáu kỉnh, mệt mỏi, 
rối loạn tâm thần và suy giảm khả năng phán đoán.

Thiền
Theo tiến sĩ Tara Swart Bieber, thiền ít nhất 12 

phút mỗi ngày và thực hiện vào ban đêm có thể giúp giảm 
thiểu sương mù não vào ngày hôm sau.

Cách thức “thiền” rất đơn giản: Ngồi hoặc nằm 
xuống ở một vị trí thoải mái, loại bỏ tất cả phiền nhiễu 
trong đầu, hít thở sâu và để tâm trí được nghỉ ngơi.

Nếu không thích thiền, bạn có thể thực hiện các 
hoạt động thư giãn khác như nấu ăn hoặc đi dạo trong 
không gian yên tĩnh.

Một lời khuyên rất thú vị từ nhà thần kinh học này 
là “nghĩ ra một câu 'thần chú' và đọc vào mỗi buổi sáng”. 
Chẳng hạn như: “Tối nay tôi sẽ đi ngủ sớm, ngủ thật ngon 
và ngày mai sẽ khỏe mạnh”.

Bằng cách nói to các mục tiêu với chính mình, bạn 
có thể bắt đầu có chủ ý hơn trong việc thay đổi thói quen 
của mình. Và thông qua sự lặp lại đó, bộ não và cơ thể của 
bạn sẽ bắt đầu làm theo.■

Phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ 

đột quỵ cao hơn

New York Post cho biết phụ nữ không sử 
dụng liệu pháp thay thế hormone hoặc 
bước vào thời kỳ mãn kinh sớm có thể gặp 

nguy cơ đột quỵ cao hơn.
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí 

Thần kinh học - tạp chí y khoa của Học viện Thần kinh học 
Mỹ - phát hiện ra những người tiếp xúc với estrogen cao 
hơn trong suốt cuộc đời của họ có nguy cơ đột quỵ thấp 
hơn.

Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ 122.939 
phụ nữ sau mãn kinh sống ở Trung Quốc, với độ tuổi trung 
bình là 58, bao gồm thông tin về lối sống, thông tin về sức 
khỏe sinh sản, nồng độ estrogen, số lần mang thai và sử 
dụng thuốc tránh thai.

Những người tham gia được chia thành các nhóm 
khác nhau dựa trên tuổi thọ sinh sản, số năm kể từ lần hành 
kinh đầu tiên đến khi mãn kinh dao động từ 31 đến 36 tuổi.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố gây đột quỵ khác như 
tuổi tác, hút thuốc, hoạt động thể chất và huyết áp cao, các 
nhà nghiên cứu phát hiện ra những người trong nhóm có 
tuổi thọ sinh sản dài nhất gặp nguy cơ mắc các loại đột quỵ 
thấp hơn 5%.

Khi so sánh với những người trong nhóm có tuổi 
thọ sinh sản ngắn nhất, con số này đã tăng lên 15% với các 
triệu chứng như xuất huyết não, chảy máu não.

Những người có tuổi thọ sinh sản dài hơn, sử dụng 
biện pháp tránh thai hoặc dùng liệu pháp thay thế hormone 
(HRT), ít bị đột quỵ hơn khi họ bước sang tuổi 60. Nồng độ 
estrogen cao hơn cũng dẫn đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn.

Peige Song, tác giả chính của nghiên cứu, thuộc 
Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, cho biết: “Những phát 
hiện này có thể giúp ích cho những ý tưởng mới trong 
phòng ngừa đột quỵ, chẳng hạn, xem xét sàng lọc những 
người có thời gian tiếp xúc ngắn với estrogen”.

Các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo những người 
có nguy cơ cao hơn do mãn kinh sớm nên kiểm tra huyết áp 
và cholesterol thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, tác giả này cũng nhận định việc tiếp xúc 
với estrogen trong suốt cuộc đời có thể chỉ là một chỉ báo 
hữu ích về nguy cơ mắc các loại đột quỵ khác nhau của một 
người sau thời kỳ mãn kinh.

“Cần có nhiều nghiên cứu hơn về các yếu tố sinh 
học, hành vi và xã hội góp phần vào mối liên hệ giữa phơi 
nhiễm estrogen và nguy cơ đột quỵ trong suốt cuộc đời của 
người phụ nữ”, Peige Song cho biết. ■ 
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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

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

NEW

943-2035/1603

Caàn Thôï Söûa Xe

Tieäm söûa xe vuøng Northwest caàn moät thôï söûa xe coù 

kinh nghieäm veà Diagnostic, vaø moät thôï coù kinh 

nghieäm söûa xe, löông cao, choã laøm roäng raõi, laøm vieäc 

thoaûi maùi.

Northwest Houston

Xin lieân laïc soá phone:

832-794-6446 * 281-580-1565

NEW

951-2037/1605

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:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

NEW

Hôïp ñoàng baùn thôøi gian

A Finish Touch tìm kieám thôï may ñeå giuùp saûn xuaát Caø vaït vaø caùc maët haøng khaùc (neáu caàn). Chuùng toâi ñang tìm kieám nhöõng thôï may ñoäc laäp coù kinh nghieäm, nhöõng ngöôøi 

coù maùy moùc rieâng, chaúng haïn nhö maùy coâng nghieäp/maùy moät kim. Chuùng toâi cung caáp taát caû caùc vaät lieäu bao goàm vaûi, trang trí, cuùc aùo ... Phaûi coù khaû naêng tuaân theo caùc 

höôùng daãn, moâ taû kyõ thuaät vaø caùch may.

Ñaây laø coâng vieäc baùn thôøi gian (1099). Giôø laøm vieäc linh hoaït nhöng döï aùn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh tröôùc haïn choùt ñaõ thieát laäp. Caùc maët haøng ñöôïc may laø caùc maãu rieâng 

khoâng theå sao cheùp ñeå söû duïng cho muïc ñích caù nhaân. Thanh toaùn ñöôïc thieát laäp treân cô baûn cho moãi maët haøng.

Yeâu caàu kinh nghieäm: ít nhaát 3 naêm.

Ngoân ngöõ öu tieân: Tieáng Anh, Tieáng Vieät chaáp nhaän ñöôïc.

982-2040/1608

Vui loøng lieân laïc SHERRI: 281-444-4504

Tuyeån Thôï May
A finish touch - WillowBrook Area 77066

NEW

993-2042/1610

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM TIEÄM VIDEO 

VUØNG SOUTHWEST BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH 

GIAO TIEÁP. KHOÂNG CAÀN KINH NGHIEÄM

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc Lyù: 281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

NEW

944-2035/1603

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc ñi chôï naáu aên vaø doïn deïp 

cho oâng baø ôû Taây Southwest Houston (610 & 

Beechnut), hai ngaøy moãi tuaàn. Phaûi bieát laùi 

xe.

610 & Beechnut

Xin lieân laïc Jennifer: 832-236-5366

PHUÏ NÖÕ - GIA ÑÌNH

NEW

003-2043/1611

Server / Waitstaff
We are a full service Korean BBQ Restaurant and are seeking a 
part-time or full-time Server to become an integral part of our team! 
Our ideal candidate is self-driven, hard-working and engaging. Must 
have previous experience as a server with good English 
communication skills. Compensation averages $15.00 - $20.00/hour 
depending on experience.

New! New! New!

Lucky Palace Korean Restaurant. 8508 Bellaire Blvd, Houston, TX 77036

Please email: yellowdragontx@gmail.com

NEW

007-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giöõ treû ôû laïi nhaø khu Downtown, gia ñình Baùc só, caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi, chaêm chæ, toát buïng vaø saün 

saøng laøm theo höôùng daãn coi hai beù gaùi 5 tuoåi vaø 1 tuoåi. Em gaùi lôùn seõ ñi hoïc caû ngaøy. Kieám ngöôøi coù kinh 

nghieäm troâng treû vaø khaû naêng giuùp vieäc nhaø. Gia ñình BS seõ traû löông cao, coù phoøng rieâng. Bao aên ôû vaø moïi chi 

phí. Ñieàu kieän: laøm vieäc sieâng naêng vaø chaáp nhaän giôø giaác thay ñoåi tuøy theo giôø laøm vieäc cuûa gia chuû. ÔÛ laïi 

nhaø 5 hay 6 ñeâm moät tuaàn.

Khu Downtown

Ñeå bieát theâm chi tieát xin lieân laïc Ngoïc AÙnh: 281-704-6259

NEW

009-2043/1611

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn tìm moät Coâ/Baùc Gaùi döôùi 60 tuoåi, giuùp chaêm 

soùc moät oâng cuï 92 tuoåi ôû nhaø. Zipcode 77083 

(SW Bellaire & Eldridge). $2,000/thaùng.  Moïi 

thoâng tin xin vui loøng lieân laïc.

Zipcode 77083

Chò Duyeân:832-298-1767

NEW

944-2035/1603

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc ñi chôï naáu aên vaø doïn deïp 

cho oâng baø ôû Taây Southwest Houston (610 & 

Beechnut), hai ngaøy moãi tuaàn. Phaûi bieát laùi 

xe.

610 & Beechnut

Xin lieân laïc Jennifer: 832-236-5366

Chỉ bằng một kỹ năng, bà mẹ Mỹ 
dạy con người thành bác sĩ, người 
thành giám đốc điều hành YouTube

Nhà giáo dục Mỹ Esther Wojcicki - mẹ của 
một bác sĩ và hai giám đốc điều hành: một 
của YouTube và một của 23andMe - đã 

'bật mí' một kỹ năng hàng đầu trong việc dạy con cái.
Phát triển các kỹ năng như sự tò mò, lòng tốt và trí 

tuệ, cảm xúc khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ thành công khi trưởng 
thành. Nhưng có một kỹ năng mà ngày nay các bậc cha mẹ 
vẫn chưa dạy đủ cho con mình, đó là khả năng tự điều 
chỉnh.

Khi trẻ học cách tự điều chỉnh, chúng hiểu rõ hơn 
về tầm quan trọng của thời gian và cách quản lý hành vi và 
hành động của chính mình. Đây là điều bà Esther Wojcicki 
ưu tiên dạy cho các con mình khi chúng còn nhỏ, và nó đã 
góp phần vào thành công của cả ba: Susan (hiện là giám 
đốc điều hành của YouTube), Janet (bác sĩ) và Anne (người 
đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của 23andMe).

Bà cho biết bà thấy lo lắng khi ngày nay trẻ em truy 
cập Internet quá nhiều. Theo bà, các bậc cha mẹ nên dạy 
con tự điều chỉnh, để chúng biết kiểm soát thời gian trên 
màn hình, đồng thời giúp trẻ trở nên có năng lực và tự tin 
hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Nhà giáo dục Esther Wojcicki, mẹ của hai giám 
đốc điều hành của YouTube và 23andMe 

Vậy cha mẹ có thể làm gì để giúp trẻ tự điều 
chỉnh?

Khả năng tự điều chỉnh bắt đầu phát triển nhanh 
chóng trong những năm trẻ chập chững biết đi và trẻ mẫu 
giáo, vì vậy chúng ta bắt đầu dạy trẻ càng sớm thì càng tốt. 
Dưới đây là những lời khuyên của bà Wojcicki:

Xây dựng “mối quan hệ” lành mạnh với thiết bị 
công nghệ

“Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn vừa ăn trưa, vừa gõ 
email, vừa nghe podcast và kiểm tra điện thoại mỗi khi đổ 
chuông. Tất cả việc làm trên đều được trẻ chứng kiến.

Trẻ em có thể gặp khó khăn trong việc tự điều 
chỉnh vì cha mẹ chúng làm gương cho hành vi này.

Tệ hơn nữa, một cuộc khảo sát với hơn 6.000 
người tham gia cho thấy 54% trẻ em nghĩ rằng cha mẹ 

chúng sử dụng thiết bị quá thường xuyên. 32% trẻ em cảm 
thấy “không quan trọng” khi cha mẹ chúng nói chuyện 
điện thoại khi ăn.

Vì lợi ích của con cái, chúng ta phải đặt ra ranh 
giới”, Esther Wojcicki khuyên.

Dạy con tính kiên nhẫn
Khả năng tự điều chỉnh được hình thành từ nhiều 

kỹ năng, và một trong số đó là sự kiên nhẫn.
Một nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có thể chờ 

đợi mọi chuyện lâu hơn lại có cuộc sống tốt hơn.
“Đối với các con gái của tôi, chờ đợi và tiết kiệm là 

một phần cuộc sống. Chúng tôi không có nhiều tiền khi 
chúng lớn lên, vì vậy chúng tôi đã tiết kiệm cho những gì 
con muốn.

Các con tôi đều có riêng một con heo đất, và chúng 
dành dụm từng xu một. Chúng tôi thậm chí còn cắt các 
phiếu giảm giá từ tờ báo vào chủ nhật hàng tuần.

Khi các con có thể mua thứ gì đó chúng muốn nhờ 
sự kiên nhẫn của bản thân, chúng cảm thấy mình đã đạt 
được thành tựu”, bà Esther Wojcicki chia sẻ.

Hãy để trẻ hiểu cảm giác buồn chán
“Cảm giác buồn chán là sự chuẩn bị cho cuộc sống, 

tôi nói với sinh viên của tôi như vậy. Hiện tại các em đang 
rèn luyện”, tôi nói và họ cười, nhưng tất cả đều hiểu. Cuộc 
sống đôi khi, hoặc thường xuyên, nhàm chán. Nhưng các 
sinh viên có thể học được rất nhiều trong những khoảnh 
khắc đó.

Các em có thể suy nghĩ: Mục tiêu của mình là gì? 
Bước kế tiếp của mình sẽ là gì? Những trở ngại đang cản 
đường? Nơi nào mình cảm thấy phấn khích nhất, hy vọng 
nhất?

Đặt ra quy tắc sử dụng điện thoại, máy tính...
Điều này không có gì phải bàn cãi, nhưng đáng 

ngạc nhiên là nhiều bậc cha mẹ không thiết lập các quy tắc 
cơ bản.

Dưới đây là một số quy tắc hàng đầu của tôi đối với 
công nghệ:

- Thiết lập một kế hoạch với con.
- Không dùng điện thoại trong bữa ăn.
- Không dùng điện thoại khi đi ngủ. Giải thích tầm 

quan trọng của giấc ngủ đối với sự phát triển của não bộ và 
nhắc nhở con rằng cơ thể con lớn lên khi con ngủ.

- Dạy trẻ nhỏ sử dụng điện thoại thận trọng. Trẻ 
nhỏ hơn, bắt đầu từ 4 tuổi, nên được dạy cách sử dụng điện 
thoại di động trong trường hợp khẩn cấp.

- Thảo luận về những hình ảnh và âm thanh phù 
hợp để chia sẻ trực tuyến. Giải thích rằng bất cứ điều gì trẻ 
đăng đều để lại dấu ấn kỹ thuật số.

- Giúp trẻ hiểu bắt nạt trên mạng là gì và tác động 
tiêu cực của nó đối với người khác.

- Dạy trẻ không cung cấp thông tin nhận dạng cá 
nhân.

Mục tiêu là trao quyền cho trẻ và dạy trẻ về năng 

lực bản thân. Khi trẻ có thể tự điều chỉnh, chúng sẽ có 
nhiều mối quan hệ thành công hơn với bản thân và với 
những người khác. ■ 

Làn sóng lây nhiễm virus hợp 
bào hô hấp nghiêm trọng tại Thụy 
Điển

Chuyên gia y tế cảnh báo, Thụy Điển sẽ phải 
đối mặt với làn sóng lây nhiễm virus hợp 
bào hô hấp (RSV) khắc nghiệt vào mùa 

đông năm nay.
Cảnh báo trên được đưa r trong bối cảnh số ca 

nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) đang gia tăng mạnh 
trong thời gian gần đây tại Thụy Điển.

Giới chuyên gia cảnh báo, quốc gia Bắc Âu này sẽ 
phải đối mặt với mùa RSV khắc nghiệt hơn vào mùa đông 
năm nay.

Bà Malin Ryd Rinder, Trưởng Khoa Điều trị tích 
cực dành cho trẻ em tại bệnh viện nhi Astrid Lindgren cho 
biết, hiện có khá nhiều trẻ em nhiễm RSV đang được điều 
trị ở các viện nhi. Theo bà Rinder, mùa RSV đã bắt đầu tại 
nước này cách đây vài tuần và dịch bệnh này sẽ còn diễn 
biến phức tạp hơn trong thời gian tới.

Cùng chung lo ngại, nhà dịch tễ học AnnaSara 
Carnahan tại Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển lưu ý, có 
nguy cơ lây nhiễm rộng giữa các nhóm trẻ em ở trường 
mầm non tại quốc gia Bắc Âu này.

Tại bệnh viện nhi Astrid Lindgren ở thủ đô 
Stockholm, hiện có khoảng 20 - 25 trẻ nhiễm RSV, trong 
đó có 4 trẻ đang được điều trị tích cực. 

Trong năm 2021, Thụy Điển ghi nhận 6.800 
trường hợp nhiễm RSV ở trẻ em dưới 4 tuổi, trong đó có 
244 trường hợp được điều trị tích cực.

RSV là một loại virus đường hô hấp phổ biến, 
thường gây ra các triệu chứng nhẹ về đường hô hấp. Bệnh 
nhân mắc RSV có các triệu chứng giống như cảm lạnh. 

Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể chuyển biến 
nặng, đặc biệt là ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh. RSV có thể 
gây các bệnh nghiêm trọng ở trẻ như viêm phổi, viêm tiểu 
phế quản... 

Người trưởng thành có bệnh nền (tim mạch, phổi, 
hệ miễn dịch kém...) cũng có thể gặp nguy hiểm nếu nhiễm 
RSV.

Vào đầu tháng 11, quận Cam của bang California, 
Mỹ đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế vì dịch RSV 
là virus hợp bào hô hấp lây lan nhanh, đặc biệt ở trẻ em. 

Số bệnh nhi nhập viện ở mức cao kỷ lục. Cơ quan 
chăm sóc sức khỏe quận Cam cập nhật thông tin cho thấy, 
số ca cấp cứu theo ngày tăng ở mức độ chưa từng có. 

Hiện chưa có vaccine phòng RSV, các nhà chức 
trách đang kêu gọi người dân đi tiêm mũi nhắc lại 
COVID-19 và tiêm phòng cúm. ■  
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Cách sử dụng serum để làn da 
căng mịn và ngăn ngừa lão hóa

Serum được ví như “thần dược”, nhất là với 
da khô, sạm, nám, lão hóa… Vậy bạn đã biết 
cách dùng serum đúng chuẩn chuyên gia, để 

làn da căng mịn, tươi trẻ chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ lỡ 
những chia sẻ thú vị dưới đây!

Khi nào làn da cần sử dụng serum dưỡng da?
Serum là sản phẩm dưỡng da chuyên sâu dạng 

lỏng, chứa vitamin, khoáng chất và các phần tử siêu nhỏ, 
thẩm thấu nhanh vào tận sâu bên trong các lớp tế bào. 

Từ đó nuôi dưỡng, tái tạo làn da và phát huy hiệu 
quả gấp 10 lần so với các sản phẩm kem dưỡng thông 
thường.

thời điểm tốt nhất để dùng serum là buổi sáng khi 
vừa rửa mặt và buổi tối sau khi đã tiến hành tẩy trang. 
Khoảng thời gian dưỡng da vào buổi tối tốt nhất là 19 - 22 
giờ.

Ngoài ra, khi nào cần dùng serum dưỡng da còn 
phụ thuộc vào việc bạn thuộc tuýp da nào. Với da thường 
và da bị khô, bạn có thể sử dụng serum vào cả buổi sáng và 
buổi tối để tăng cường cấp ẩm cho làn da.

Còn với da dầu và da hỗn hợp, bạn nên hạn chế 
dùng serum buổi sáng vì nó có thể làm da bóng dầu hơn và 
bít tắc lỗ chân lông. Với da mụn, da nhạy cảm, bạn nên 
dùng serum vào buổi tối. Vì đây là thời điểm làn da ít tiếp 
xúc với bụi bẩn từ môi trường bên ngoài, giảm khả năng 
kích ứng da.

Cách sử dụng serum đúng chuẩn cho làn da 
khỏe đẹp

Để serum phát huy được công dụng tối đa nên thực 
hiện cùng với quy trình skincare. Và sử dụng serum đúng 
cách có thể thực hiện trong bước:

Làm sạch da bằng sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn.
Dùng toner sau bước rửa mặt để da được cân bằng 

độ pH trên da.
Cho serum vào lòng bàn tay, xoa trong vài giây rồi 

áp lên da mặt xoa đều để serum thẩm thấu khắp mặt
Massage và vỗ nhẹ toàn khuôn mặt để serum thẩm 

thấu hết vào da. Sử dụng thêm kem dưỡng để gia tăng hiệu 
quả dưỡng da.

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng serum để đạt 
hiệu quả tối ưu

Nên chọn serum phù hợp với làn da. Serum dành 
cho da khô nên có tác dụng cấp ẩm và chứa các thành phần 
như Axit Hyaluronic, vitamin E, tinh dầu dưỡng da. 

Với da nhạy cảm, bạn nên chọn serum có bảng 
thành phần dịu nhẹ từ thiên nhiên. Còn nếu thuộc tuýp da 
dầu, bạn nên chọn serum chứa các thành phần như vitamin 
C, Axit Glycolic, Retinol, vitamin B5, Glycolic, Axit 
Salicylic.

Nên làm sạch da kỹ lưỡng trước khi thoa serum.
Chỉ cần thoa 2 - 3 giọt tinh chất là đủ nuôi dưỡng 

toàn bộ da mặt. Không thoa serum quá nhiều vì da không 
thể nào hấp thụ hết các dưỡng chất, gây lãng phí và khiến 
da “bội thực”, bít tắc lỗ chân lông.

Serum thường thiết kế một ống thủy tinh nhỏ giọt, 
bạn nên nhỏ vài giọt trực tiếp lên mặt (hai bên gò má, cằm, 
trán và thái dương). Nếu nhỏ ra tay thì trước đó bạn nên rửa 
sạch sẽ để tránh mang bụi bẩn lên mặt.

Sau khi thoa serum thì nên đợi 5-7 phút để dưỡng 
chất thẩm thấu hết vào da rồi mới chuyển sang bước dưỡng 
da tiếp theo.

Có thể dùng 2 loại serum cùng một lúc, hoặc kết 
hợp cùng những sản phẩm dưỡng da khác nhưng nên chú ý 
dùng loại kết cấu lỏng hơn trước.

Sau khi dùng serum bạn nên dùng kem cấp ẩm và 
khóa ẩm để giữ cho tinh chất không bị bay hơi hoặc trào 
ngược trở lại.

Có thể thay đổi serum theo mùa và theo nhu cầu 
của da. Vì mỗi mùa làn da phải đối mặt với những vấn đề 
khác nhau.

Nếu sử dụng serum vào ban ngày, bạn nên chống 
nắng kỹ cẩn thận cho da bằng cách bôi kem chống nắng, 
đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng và hạn chế đi 
ra ngoài vào từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Sau khi mở nắp, nên dùng serum càng nhanh càng 
tốt, tránh để các dưỡng chất trong serum bị oxy hóa, không 
còn phát huy tác dụng tốt.

Top 3 serum đang được phái đẹp tìm mua hiện 
nay

Dưới đây là top 3 serum được các khuyên dùng 
nhiều hiện nay. Cùng tìm hiểu xem đâu là sản phẩm phù 
hợp với làn da của bạn nhé!

1. Serum trị nám trắng da Image Iluma Intense 
Facial Illuminator

Ngay từ khi ra mắt, serum Iluma đến từ thương 
hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare đã “khuynh đảo” thị 
trường Âu - Mỹ, được đông đảo khách hàng trải nghiệm và 
đánh giá cao. 

Tại Việt Nam, sản phẩm này cũng đã và đang nhận 
được nhiều đánh giá tích cực. Nhất là những người có làn 

da bị nám, sạm màu, da mụn, thâm do mụn, da nhạy cảm 
muốn dưỡng sáng da.

Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator 
được bào chế theo công nghệ cùng thành phần Tranexamic 
Acid ở nồng độ 3% giúp dưỡng trắng, trị nám hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Iluma Intense Facial Illuminator 
chứa thành phần nổi bật như: Vitamin C giúp chống lão 
hóa và ức chế sắc tố, làm sáng da; Glycolic Acid giúp loại 
bỏ da chết trên bề mặt da và tăng cường hiệu quả chống lão 
hóa.

2. Tinh chất làm sáng da Image MD Restoring 
Power-C Serum

Sản phẩm này được các chuyên gia hàng đầu tại 
Mỹ khuyên chọn, nhất là những có làn da sạm màu, lão 
hóa. Đó là bởi sản phẩm chứa Tetrahexyldecyl Ascorbate 
ở nồng độ 20%. 

Đây là một dạng vitamin C siêu đậm đặc và ổn định 
trên da có khả năng hòa tan trong lipid, tăng cường hiệu 
quả làm sáng da chống lão hóa, làm mờ nám, đều màu 
trắng sáng da và da đang sần sùi.

Ngoài ra, trong tinh chất làm sáng da Image MD 
Restoring Power-C Serum còn chứa 2 thành phần siêu 
chống oxy hóa đó là Axit Ferulic và Acetyl Zingerone. 

Hỗn hợp này giúp giảm các dấu hiệu lão hóa, bao 
gồm nếp nhăn, sắc tố và mẩn đỏ và bảo vệ chống lại các tác 
động của tác hại từ môi trường. 

Cùng với thành phần Acetyl Zingerone có nguồn 
gốc từ gừng, làm giảm nếp nhăn, sắc tố và mẩn đỏ; phức 
hợp Axit Hyaluronic khóa ẩm, khôi phục hàng rào bảo vệ 
da và tăng độ săn chắc, mịn màng, đàn hồi cho da.

3. Serum dưỡng trắng da ngăn ngừa lão hóa 
Image Ageless Total Intense Brightening

Loại serum này có chứa hơn 30 loại hoạt chất, với 
lượng dưỡng chất cô đặc giúp làm trắng da, mờ nám và tái 
tạo da săn chắc, khỏe đẹp. Đặc biệt, sản phẩm không chứa 
dầu, hương liệu, hóa chất nên vô cùng an toàn cho da, kể cả 
da nhạy cảm cũng không lo kích ứng.

Về thành phẩm, sản phẩm chứa chiết xuất cà phê 
Arabica giúp dưỡng ẩm, nuôi dưỡng da trắng mịn, đều 
màu. 

Thành phần Phytic acid (AHA) làm bong tróc tế 
bào ở lớp ngoài biểu bì, đẩy nhanh quá trình tái tạo da, kích 
thích sản sinh collagen, HA trong da và làm mờ nám, sáng 
da, ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra còn có chiết xuất cam 
thảo, hoa lavender, Resorcinol, Acetyl Glucosamine, 
Niacinamide (Vitamin B3), phức hợp acid và enzyme trái 
cây. Những thành phần này bạn có thể an tâm dưỡng da.

Hy vọng bài viết này đã đem đến cho bạn nhiều 
thông tin bổ ích. 

Hãy thêm serum dưỡng da vào chu trình skincare 
hằng ngày và sử dụng chúng đúng cách để giữ làn da luôn 
khỏe đẹp, tươi trẻ nhé!■ 

Điện thoại đang khiến các ông bố, 
bà mẹ thành những phụ huynh xấu?

Sau một ngày dài làm việc, trở về nhà và lướt 
mạng xã hội hoặc cập nhật tin tức mới nhất 
trên điện thoại có vẻ như là một cách vô hại 

để thư giãn của phần lớn những người lớn ngày nay. 
Nhưng nó có tác động như thế nào đối với những người 
xung quanh bạn - và đặc biệt là con cái của bạn?

Theo một nghiên cứu đa quốc gia mới cho thấy các 
bậc cha mẹ nhìn vào màn hình điện thoại để thư giãn có 
nhiều khả năng la mắng và cằn nhằn con cái hơn so với 
những người rời xa thiết bị của họ. Những phát hiện này đã 
khiến một số chuyên gia kêu gọi các hướng dẫn quốc gia 
về lượng thời gian sử dụng thiết bị điện thoại mà người lớn 
nên tham gia và nên để tâm đến.

Tiến sĩ Rosa Virgara của UniSA Alliance for 
Research in Exercise, Nutrition and Activity research 
associate nói với House of Wellness TV: “Nghiên cứu cho 
thấy những bậc cha mẹ ngồi một chỗ và sử dụng điện thoại 
có xu hướng có nhiều hành vi không tốt trong việc nuôi 
dạy con cái như la hét, gắt gỏng và khó chịu”.

“Vì vậy, thật thú vị khi bạn nhận ra rằng thứ gì đó 
giúp bạn thư giãn nhưng trên thực tế lại có tác dụng ngược 
lại”.

Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng 

cho thấy mạng xã hội có liên quan đến sự gia tăng trầm 
cảm và lo lắng. Mặc dù có các hướng dẫn khuyến nghị về 
thời lượng trẻ em nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử và 
hoạt động thể chất là cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng 
hiện tại không có khuyến nghị nào về thời lượng người lớn 
nên dành cho cho các thiết bị điện tử, cụ thể là chiếc điện 
thoại họ sử dụng.

“Chúng ta cần biết điều gì thực sự ổn và nó trở nên 
có hại ở điểm nào?” - Tiến sĩ Virgara nói.

Tiến sĩ Virgara cũng đưa ra một số lời khuyên về 
cách cha mẹ có thể cân bằng giữa thời gian sử dụng điện 
thoại và dành thời gian chất lượng cho con cái. Theo cô, 
người lớn nên nghĩ về chiếc điện thoại như đồ ăn nhẹ. Tiến 
sĩ Virgara đề nghị chúng ta xem xét các thiết bị điện tử 
giống như cách chúng ta thưởng thức đồ ăn nhẹ và thức ăn 
tùy ý. Cô nói: “Chúng ta biết rằng tromng một phần của 
chế độ ăn uống lành mạnh thì chúng ta có thể ăn một ít sô 
cô la mỗi ngày và điều đó không sao cả”.

“Và chúng ta cần nghĩ về màn hình điện thoại của 

mình theo cách tương tự như vậy”.
Ngoài ra, cũng theo Tiến sĩ Virgara, các phụ huynh 

nên có sự giải thích hợp lý với con của mình khi mình sử 
dụng điện thoại. Thay vì lướt màn hình điện thoại một cách 
vô định, bạn hãy chia sẻ với con bạn những gì bạn đang 
làm với chiếc điện thoại vào thời điểm ấy.

“Hãy giải thích cho con bạn rằng: “Mẹ chỉ đang trả 
lời một email hoặc câu hỏi này mà ai đó đã hỏi” thay vì 
ngồi đó và lướt qua nguồn cấp dữ liệu truyền thông của bạn 
trong ngày” - Tiến sĩ Virgara nói.

Tiến sĩ Virgara cũng khuyên các bậc cha mẹ, vào 
cuối ngày, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn không làm 
giảm thời gian chất lượng bạn dành cho con của mình. ■

Nhận xét 1 câu về 'học sinh cá 
biệt', Hiệu trưởng khiến nhiều gia 
đình thức tỉnh

Ô
ng Chiêm Đại Niên (Côn Minh, Trung 
Quốc) đã có 32 năm hoạt động trong ngành 
giáo dục. Năm 2011, ông thành lập một ngôi 

trường đặc biệt dành cho học sinh gặp vấn đề về sức khỏe 
cùng kỹ năng sống mà mọi người hay gọi là “đứa trẻ có vấn 
đề”. Đó là những đứa trẻ hay trốn học, thường xuyên đánh 
nhau, không nghe lời người lớn… thậm chí là trầm cảm, tự 
kỷ. 

Trong 10 năm qua, ông đã giúp hơn 2.000 đứa trẻ 
quay trở lại cuộc sống bình thường, tự tin phát triển bản 
thân như bao bạn bè cùng trang lứa. Nếu không có vị hiệu 
trưởng cùng ngôi trường đặc biệt này, những đứa trẻ bị 
khiếm khuyết sẽ khó hòa đồng và phát triển bình thường. 
Như vậy, cha mẹ các em sẽ buồn phiền, áp lực đến nhường 
nào?

Hiệu trưởng Chiêm Đại Niên tin rằng: “Những 
đứa trẻ khiếm khuyết thực ra chẳng có vấn đề gì. Chỉ là trẻ 
đang thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề. Lỗi này phần nhiều 
đến từ cha mẹ, thầy cô do thiếu sự hướng dẫn sát sao, 
không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề”.

Từ khi ngôi trường đặc biệt mở ra, những đứa trẻ 
“nổi loạn” đã thay đổi rõ rệt. Ở ngôi trường này, trẻ không 
bị giáo viên khiển trách, bắt viết bản kiểm điểm hay áp 
dụng một hình thức kỷ luật nào. Môi trường học tập lý 
tưởng đã thay đổi tính cách, khiến trẻ trở nên hiền hòa, 
nhân ái, thành tích học tập cải thiện đáng kể.

Thay đổi quan điểm của mọi người về “trẻ có 
vấn đề”

Từ lâu, trong tiềm thức nhiều phụ huynh tồn tại 
khái niệm “trẻ có vấn đề”, hay còn gọi là học sinh cá biệt. 
Đó là những đứa trẻ học kém, ngỗ nghịch, hay chống đối. 
Không ít người còn cho rằng, những đứa trẻ này lớn lên có 
thể nảy sinh thói hư tật xấu, không giúp ích được gia đình 
và xã hội. Đây là những suy nghĩ tiêu cực của người lớn. 

Chẳng hạn, với một đứa trẻ khó dạy bảo, không 
chịu đến trường, cha mẹ có bao giờ suy nghĩ đâu là nguyên 
nhân khiến trẻ rơi vào tình trạng vậy? Nguyên nhân có thể 
do trẻ bị bạn bè chế nhạo, tẩy chay. Vấn đề trẻ gặp phải 
cũng giống như việc bệnh nhân không được bác sĩ chẩn 
đoán đúng trong quá trình điều trị, bệnh tình sẽ diễn biến 
phức tạp. Những điều tiêu cực mà mọi người thấy ở một 
đứa trẻ thực chất chỉ là bề ngoài, đó không hẳn là tính cách 
của trẻ. Ngoài ra, một số phụ huynh khác chọn cách loại bỏ 
vấn đề con gặp phải. Chẳng hạn như khi trẻ bước vào tuổi 
vị thành niên, nảy sinh tình cảm với bạn khác giới. Ngay 
lập tức, cha mẹ sẽ ngăn cấm con hẹn hò. Đây không phải là 
cách giải quyết hợp lý mà chỉ là đang loại bỏ vấn đề. Nhìn 
từ góc độ tích cực, trẻ có tình cảm với bạn học cũng là một 
trải nghiệm tất yếu trong quá trình trưởng thành. 

Tóm lại, trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ nên 
thảo luận để hiểu con hơn, cùng con giải quyết khúc mắc 
một cách thẳng thắn. Bên cạnh đó, cha mẹ cần tôn trọng 
quyết định của con, không nên áp đặt hay ngăn cấm trẻ.

Cha mẹ nên nhớ rằng: Nếu giáo dục theo cách bạo 
lực, đứa trẻ lớn lên sẽ đối xử bạo lực. Nếu giáo dục theo 
cách nhân văn, đứa trẻ sẽ hình thành tính cách nhân ái, bao 
dung, yêu thương người khác. Nếu giáo dục trẻ theo cách 
tử tế, lớn lên trẻ sẽ đối xử tử tế với mọi người. 

“Không có học sinh có vấn đề, chỉ có giáo dục có 
vấn đề”

Khi trẻ càng học lên cao, độ khó của các môn học 
càng tăng. Việc tiếp nhận kiến thức lúc này của trẻ gặp khó 
khăn nếu không được cha mẹ, giáo viên hướng dẫn đúng 
cách. Những đứa trẻ học kém thường cảm thấy tự ti, mặc 
cảm vì bị chê cười, chế nhạo. Dần dần, trẻ không hứng thú 
với việc học, trở nên bướng bỉnh, không nghe lời. 

Vậy tại sao giáo viên, phụ huynh không thay đổi 
phương pháp giảng dạy cũng như phương pháp đánh giá 
chất lượng học tập? Mọi người phải hiểu rằng tư duy, kỹ 
năng, mức độ phát triển của mỗi đứa trẻ khác nhau. Có trẻ 
nắm bài nhanh chóng nhưng cũng có trẻ lúng túng trong 
việc tiếp thu bài. Chúng ta cần thông cảm và có hướng xử 
lý phù hợp hơn.

Hiệu trưởng Chiêm Đại Niên chia sẻ, nền giáo dục 
ở nhiều nước châu Á tồn tại vấn đề lớn đó là tạo áp lực cho 
những đứa trẻ. Điều này không giúp trẻ học tốt hơn mà chỉ 
khiến trẻ ngày càng tụt lùi. Bởi ngoài việc học, trẻ cần 
được tham gia các hoạt động thể chất, hoạt động ngoại 
khóa mới có thể phát triển toàn diện. Và mỗi đứa trẻ nên 
được thiết kế phương pháp giáo dục linh hoạt, phù hợp với 
tính cách. 

“Không có học sinh có vấn đề, chỉ có giáo dục có 
vấn đề”, Hiệu trưởng Chiêm Đại niên nói. Ông cho rằng 
mục đích và bản chất của giáo dục là giúp con người trở 
nên hạnh phúc, hoàn thiện nhân cách, xây dựng giá trị đạo 
đức. Rất nhiều người thành công nhưng không hạnh phúc 
nên vị hiệu trưởng này muốn tạo nên những đứa trẻ hạnh 
phúc. “Những học sinh của tôi đang “có vấn đề” ở hiện tại 
nhưng tôi hy vọng sẽ không gặp bất hạnh trong tương lai”, 
ông Chiêm Đại Niên nhấn mạnh. ■  
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