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Giấc Mơ Trở Thành
Đông Y Sĩ

A Dream to Become
an Oriental Doctor

- Hoàng Minh Trí -

Firstly, I wish you and the
sponsors good health in
spirit and body so that you
can continue to take care of
other people and me. From the
depth of my heart, I would like
to express my gratitude to you for all the good things
you have done for me, and never forget me even
though you are very busy with many duties. I do not
know how to return to you what I have received from

Con là Hoàng Minh Trí, hiện
tại con đang là sinh viên khiếm
thị ở mái ấm Nhật Hồng. Đến
thời điểm này thì con ở mái ấm
Nhật Hồng cũng đã hơn 3 năm
rồi. Cứ mỗi năm vào đầu năm
học mới, con lại viết thư để gửi
đến Cha, trước là để hỏi thăm
sức khỏe và gửi lời cám ơn đến
Cha và qui Ân Nhân, kế đến là
để thưa với Cha và quí Ân nhân
về công việc học tập của con
trong một năm vừa qua, cùng
những thuận lợi cũng như khó
khăn, niềm viu cũng như nỗi
buồn của mình. Và năm nay
cũng vậy, con lại được viết thư
để tâm sự với Cha. Trước hết
con xin chúc sức khỏe Cha và quí ân nhân luôn khỏe
mạnh an khang, tinh thần luôn minh mẩn để phục
vụ tốt cho dân Chúa và lo cho chúng con. Con cũng
xin gửi đến Cha lời cám ơn sâu sắc vì trong suốt thời

(Continued on page 3)

(Xem tiếp trang 3)

I am Hoang Minh Tri, a student in Nhat Hong Blind Center. I have been here for three
years. From the beginning of
the new school year, I write to
you a letter to you, first to say
a greeting and thankfulness to
you and all the sponsors; after
that I would like to tell you
about my study in school in
the last year.
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A Dream to Become... (Continued from page 1)

Giấc Mơ Trở Thành... (Tiếp theo trang 1)

you; therefore, I will try my best to study well because
that is the best way for me to make you happy.

gian qua Cha đã hết lòng lo cho chúng con, con biết
rằng Cha cũng rất bộn bề công việc nhưng Cha vẫn
không quên chăm lo cho chúng con, con không biết
lấy gì đền đáp tấm lòng của Cha dành cho chúng con,
việc con làm bây giờ là cố gắng học tập cho thật tốt để
không phụ tấm lòng Cha đã dành cho chúng con.

About my last year of study, I achieved a good qualification as a traditional medicine physician after two
years of my study. This was a great happiness to me.
However, to enhance my academics, I attended the
training course to take exam into the university to continue the program for doctor, and I passed last October. Now I am doing my study in Hoa Binh University.
This is my joy and challenge to me as well. Being in
the university is my dream because I love to study this
subject. However, it is hard for me as a blind person
to take this course. Nevertheless, I think that this is
a good opportunity for me to accustom myself to the
reality of life. I have learned from one year in the
university and recognize that my limitation of sight is
my trouble. I afraid that my sight is getting more dim
day by day, and I cannot accomplish my study in the
future because it will take me five years to complete
the doctor’s program. Besides that, I am also afraid of
my school fee; I must have at least 32 million VND to
pay for a year, not including material, books, copy and
something else. It is a big problem for me because my
family cannot support me to do that. My family has
nine members; my father passed away nine years ago.
I have six younger brothers and sisters and there are
two of them still going to high school, supported by
my mother. The rest of them take care of themselves
and cannot help the family much. These things I
would like to share with you: to remind me that what

(Continued on page 4)

Thưa Cha, về công việc học tập của con trong thời
gian vừa qua cũng có những điều đáng vui nhưng bên
cạnh đó cũng có không ít những nỗi trăn trở. Con xin
phép lần lượt thưa với Cha, mong Cha cùng vui với
niềm vui của con và thêm lời cầu nguyện cũng như
giúp đỡ để con vuợt qua những sự khó khăn vất vả
trong quá trình học tập. Bây giờ con xin thưa với Cha
về niềm vui của con trong năm vừa qua trước. Trong
những lần gửi thư trước, con có thưa với Cha về việc
học Y sĩ y học cổ truyền của con.
Thưa Cha, trãi qua hơn 2 năm học tập con đã tốt
nghiệp Y sĩ với bằng loại giỏi, đây cũng chính là niềm
vui to lớn đối với con. Và để nâng cao CN chuyên
môn con đã tham gia khóa ôn luyện và dự thi vào đại
học để học tiếp chương trình Bác sĩ. Con đã nhận được
giấy báo trúng tuyển vào khoa y học cổ truyền trường
đại học Hòa Bình vào đầu tháng 10 vừa qua, đây vừa
là niềm vui vừa cũng là nỗi trăn trở của con.
Đỗ vào đại học mà còn là một khoa nghành mình yêu
thích là một niềm vui, cũng là hanh phúc nhưng đối
với con đây còn là một nỗi lo lắng. Bởi lẽ học nghành
y đối với một người sáng mắt còn là một quá trình
học khó khăn vất vả huống chi đối với một sinh viên
khiếm thị như con. Nhưng vì niềm đam mê vàyêu
thích y khoa con vẫn chấp nhận thử thách mặc dù biết
phía trước còn rất nhiều chông gai. Hiện nay, con đang
theo học tại trường được hơn một tháng những khó
khăn cũng chỉ mới bắt đầu. Khó khăn lớn nhất của con
hiện nay khi theo học nghành y đó chính là sự giới hạn
về thị lực. Con rất lo ngại thị lực của con sẽ giảm dần
không đủ sức để học những năm cuối, vì thời gian học
Bác sĩ kéo dài hơn năm năm. Về vấn đề sức khỏe con
cũng xin Cha cầu nguyện cho con được ổn định thị lực
để hoàn thành chương trình học của mình. Vấn đề khó
khăn thứ hai con muốn thưa với Cha đó là về học phí
trong quá trình học rất cao, vào khoảng 32 triệu một
năm học, đó là chưa kể tài liệu và các khoảng phí phát
(Xem tiếp trang 4)
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A Dream to Become... (Continued from page 3)

Giấc Mơ Trở Thành... (Tiếp theo trang 3)

I have received until now is from the love of Father,
Sisters and Sponsors. I believe that you will be God’s
good hand for those who are in need like me, so that
they will continue to enjoy their lives in God’s will. I
promise to you that I will try my best to study well and
become a good person for the Church and Society.

sinh khác trong quá trình học. Điều này khiến con rất
băn khoăn lo lắng, thật sự sự đây là một khoảng học
phí cực lớn đối với gia đình con. Vì hoàn cảnh gia
đình con cũng khó khăn, ba con đã qua đời hơn 9 năm.

Once again, I respectfully wish all of you joy, happiness, good health, full of God’s love. May God protect
and accompany all of you always.

Con còn có 6 người emnữa, trong đó còn hai em học
cấp hai. Việc lo cho hai em nhỏ học cấp aiđầu do má
con lao động mà thôi, còn 4 người em còn lại đã sống
tự lập không giúp đỡ gia đình được nhiều. Nhưng
điều làm con cảm động và là động lực cho con học
tập đó là sự trợ giúp hoàn toàn học phí cho Con trong
năm học còn nuôi con lo cho con mọi thứ con rất cảm
động. Con biết đó là sự giúp đỡ của Cha giám đốc Hội
BVCF quí Ân nhân, con xin tri ân đã giúp đỡ cho con
để con có điều kiện học tập, con xin hứa sẽ cố gắng
hoàn thành tốt việc học của mình.
Thư đến đây cũng khá dài, con xin dừng bút và hẹn
năm sau con lại viết thư thưa chuyện với Cha và quí
ân nhan Một lần nữa con xin chúc Cha và Hội thật
nhiều sức khỏe, hạnh phúc tràn đây niềm vui của
Chúa.

Better to be blind and see with your heart,
than to have two good eyes and see nothing.

Thà bị mù và nhìn bằng con tim,
còn hơn là có đôi mắt sáng mà không thấy gì.
Helen Keller

The Bridge/ Nhịp Cầu
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Hai Lần Đi Mỹ Hụt

- Lò Thị Thu Uyên -

My name is Lo Thi Thu Uyen, I have been in Thien
Hoa Community for three years. Now, I am studying
in school to integrate my life into my classmates. I am
very happy because I have received a lot of support,
help from all my friends,
especially my teachers who
are very kind and sociable
to assist me in my studies.
Those goods things which
help me to gain the basic
knowledge, however, I was
limited by the illustrated
subjects with real images
for I cannot see. I feel sad
about that, but my teachers always encourage me
so that I can overcome my
limitation to continue my
studies.
For me, I feel that I was not
lucky when I did not get
the visa to go to America
twice. To know America is
my dream. I hope I can go
there someday, therefore,
now I try my best to study
well so that I will have a
good future. I am very grateful to express my gratitude to all the people who are
sacrificing for me day by day. May God return to them
all the good things so that they will continue to help
those who are in need like me!

Con Tên là Lò Thị Thu Uyên Con đến Mái ấm Thiên
Hoà được hơn ba năm. Hiện tại con đang được đi học
hoà nhập với các bạn sáng mắt ở trường ngoài. Con rất
sung sướng vì ở lớp học con nhận được nhiều sự quan
tâm giúp đỡ ân cần của các bạn bè
và nhất là quí thầy cô giáo, các bạn
thân thiện hoà đồng và giúp đỡ con
trong học tập. Nhờ sự hoà nhập
con tiếp thu được những kiến thức
cơ bản, nhưng con bị giới hạn bởi
các bộ môn minh họa bằng hình
ảnh thực tế vì con không nhìn thấy.
Con cũng buồn lắm nhưng nhờ sực
động viên của các thầy cô và bạn
bè, nhất là của quí Dì, đã giúp con
vượt thắng để con tiếp tục học.
Hai năm liền con được các Dì cho
đi phỏng vấn để đi Mỹ; con rất
vui và cố gắng chuẩn bị miệt mài.
Tuy nhiên, con thật là xui vì hai
lần phỏng vấn đều bị rớt. Lần đầu
con rất buồn vì mong được sang
Mỹ nhưng không được. Rồi lần hai
cũng rớt, con càng thấy buồn hơn
vì cơ hội may mắn chưa thực sự
đến với minh. Nhưng con tin rằng
một lúc nào đó con sẽ được cơ hội
may mắn, nên con cố gắng học tập
thật tốt không nản chí. Con luôn nhớ ơn mọi hy sinh
của mọi người đã và đang tiếp tục giúp đỡ con trong
cuộc sống. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu
cho tất cả mọi người.

If the blind put their hands in God's, they find their way more surely than those who
see but have not faith or purpose. - Nếu người mù đặt tay họ trong tay Chúa, thì họ

sẽ vững tin mà sống hơn là người sáng mắt sống mà không có đức tin. - Helen Keller
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Một Điều Kỳ Diệu

- Nguyễn Thị Thanh Nga My name is Nguyen Thi Thanh Nga, I have been in
Thien Hoa Community for two years. Before I came
here, I used to help my parents to do some small
things such as sweeping the house. However, it was
very hard for me because I
cannot see anything. It is my
limitation; therefore, I feel sad
about that. When I think of my
life, I feel that I am a useless
person. My parents always cry
when they look at me and do
not know how my life in the
future is to be. They sometimes
complain that it is a real shame
for them to have a child like
me. It makes me so depressed
that I do not want to go out to
communicate with anyone.
However, everything is changing in my life completely from
the day I came to stay in Thien
Hoa House. It is a marvelous
thing to me. I am not afraid
anymore. I feel happy when I
go to school every day. I was
trained to become a useful
person in society. I am also
learning some life skills, communication skills, physical therapy, etc. Especially, all
my friends here are very sociable, sympathizing, helping everyone whom is living in the house. Thien Hoa
is the second house to me.
I wish I could be an author or artist in the future. I will
strive for my dream to come true so that my parents
and Sisters will be proud of me. It is also the way I can
earn the love of Director Father and all the benefactors
who are supporting me.
I hope I can be a valuable being, even though I am not
perfect in body. I very much appreciate all the wonderful things I have received from the sisters who are
very patient to guide me in the right way so that I will
get the bright life in the future.

Con tên là Nguyễn Thị Thanh Nga Con đến mái ấm
khiếm thị Thiên Hoà thấm thoát đã được hơn hai năm.
Trước khi đến mái ấm con ở nhà cũng giúp được bố
mẹ những việc nhỏ như quét nhà. Nhưng cũng rất khó
đối với con là người không nhìn thấy
vì mọi việc đều bị giới hạn. Con rất
buồn!!! Làm thì làm nhưng lúc nào con
cũng buồn tủi mặc cảm nghĩ minh là vô
dụng. Riêng về bố Mẹ cứ nghĩ đến con
là khóc, lúc nào cũng suy nghĩ không
biết rồi tương lai con sẽ ra sao. Bố mẹ
con còn có những lúc than thở xấu hổ
với hàng xóm nữa vì con mình mù.
Con nghe được và buồn không muốn ra
ngoài. Con cũng có phần tự ti mặc cảm
với bạn bè cùng tuổi cùng trang lứa.
Nhưng từ khi con được đi học trong
Mái ấm Khiếm thị Thiên Hòa thì điều
kỳ diệu đến với con. Mọi thứ đối với
con đều thay đổi hoàn toàn, con không
còn sợ sệt, mặc cảm. Đúng là kỳ diệu,
cuộc đời con đổi mới vì được vui sống,
học hỏi, rèn luyện bản thân những gì
cần thiết cho cuộc sống mới của con
sau này. Con không sợ sệt tránh xa mọi
người, cũng như họ không trách xa mình
như trước nữa. Con thật hạnh phúc.
Con còn được học những kỹ năng sống, phép lịch sự,
văn hoá, kỹ năng giao tiếp, vật lý trị liệu v.v… Đặc
biệt là các bạn ở đây đồng cảnh ngộ không ai khinh
thường hay chọc phá ai. Mọi người đều thông cảm
giúp đỡ yêu thương nhau như ruột thịt. Con coi Mái
ấm như một gia đình thứ hai của mình.
Điều ước mơ của con là sau này sẽ trở thành một tác
giả, một nghệ sĩ. Con sẽ quyết tâm học để thực hiện
những điều đó, để cha mẹ và các Dì được tự hào về
con, nhất là cha Giám Đốc của Hội và quí ân nhân.
Con không phụ lòng giúp đỡ của mọi người đã yêu
thương con. Con muốn mình sẽ là người có ích cho xã
hội, dù con không hoàn hảo về mặt thân xác. Con luôn
cám ơn các Dì đã kiên nhẫn dìu dắt chúng con trên
con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng.
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Ước Mơ Nhỏ Bé

- Nguyễn Thị Gia Linh -

I have been in Thien Hoa house
for three years. Before I came to
Thien Hoa Community, my life
was very lonely. Desiring to play
with friends who were living
around is not very easy because
they were afraid of me. I felt sad
and also get angry about that. I
was longing to have a friend so
that I can communicate with her/
him, but I had no one. I just made
friends with the old teddy bear
which I was given by my neighbor. I wish I could go to school to
study like all the other students.
The day I came to Thien Hoa
Community was the happiest day
of my life. From here I can go to
school every day. I am learning braille, how to sing
and play the instruments, English, physical therapy,
skills of life, how to take care of myself such as bathing, washing clothes, sweeping the house, etc. For
those good things, I would like to express my deep
gratitude to all the sisters who are always patient and
caring to me so that my dream is coming true day by
day.
I pray to God for granting favor to sisters, teacher,
especially all the sponsors, Director Father of Blind
Vietnamese Children Foundation who always support
other blind children and me.

Nhìn lai những ngày xa gia đình để
được đổi đời, thấm thoát đã được gần
ba năm con đến mái ấm. Lúc con vẫn
còn ở nhà, chưa đến mái ấm học, cuộc
sống của con thật buồn tẻ. Mỗi khi
con nghe thấy các bạn trẻ cười nói nô
đùa với nhau ở ngoài đường, con thèm
lắm. Con ước mơ được ra chơi cùng
với các bạn, nhưng không được, vì các
bạn sợ con. Không được ra chơi chung
với các bạn, lúc đó con rất tức giận
xen lẫn mặc cảm, Con buồn vì chẳng
có ai chơi với con. Con ước mơ có
được một người bạn để cùng chơi đùa
với con nhưng rồi chẳng có ai cả. Con
chỉ biết làm bạn với con gấu bông cũ
mà bác bên nhà cho con. Điều con mơ
ước là được đến trường học tập như
các bạn cùng trang lứa với con.
Ngày bắt đầu vào Mái Ấm là ngày hạnh phúc nhất đời
con vì con được đến trường như các bạn sáng mắt.
Con được học chữ nổi, được học đàn, học hát, học anh
văn, học vật lý trị liệu, học thủ công, học nhiều thứ,
học cách sống, tắm, giặt, lau nhà, quét nhà, v.v... Đúng
là ước mơ của con đang được hình thành nhờ sự cố
gắng kiên trì và sự chăm sóc tận tình của các Dì.
Con nguyện xin Chúa ban cho các Dì, các thày cô và
đặc biệt quí ân nhân, cha giám đốc Hội BVCF đã luôn
nâng đỡ tạo điều kiện để giúp đỡ chúng con.
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President’s Message
As we are approaching 2020, the Blind Vietnamese
Children Foundation will be celebrating 20 years of
service. On behalf of the Board of Directors, from the
bottom of my heart, I profoundly thank all benefactors for almost two decades of support to our mission
in serving our blind children in Vietnam. These past
nineteen years the Foundation has been a connection of love and care between all of you and the blind
children.
Your contribution in the past nineteen years has
changed the lives of many children who suffered
from their visual-impairment and had no future. As
you have seen in this issue in the various pictures of
children, and particularly, the story of a young blind
man, Hoang Minh Tri, who had dreamed to become an
oriental doctor, now his dream and theirs have become
true. Like Tri, many other young blind people were
benefited by your generosity through the Foundation.
Some graduated from college, others had their career
working as a musician, or a massage therapist. Most of
them got married and started their own families. What
a beautiful result of the Foundation’s mission – to
make a brighter day!
Looking back on the year 2019, the Foundation cultivated a very good year. We had great joy to welcome
two blind students from Vietnam during the summer.
Their participation in our annual benefit fundraising
events showed the incredible success of programs for
over 400 students operated by the Sisters and teachers
in our homes and schools in Vietnam. These children
were very happy, well trained and talented. We are
proud of them; we are grateful for all the sacrifices of
the Sisters and all the hard work of the teachers. We
also ask you to continue to support our mission.
The year comes to its end with the celebration of
Christmas. In this season of giving and thanks, we
thank God for His love that has connected us together.
May our love continue to grow stronger in each one of
us that these special children may have a brighter future and we can feel and enjoy their warmness! Merry
Christmas and Happy New Year! Fr. Thuan.
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Tâm Thư Của Giám Đốc
Sắp đến năm 2020, chúng ta sẽ mừng Hội Trẻ Khiếm
Thị Việt Nam được tròn 20 năm phục vụ. Thay mặt
cho Ban Giám Đốc điều hành, từ đáy lòng, tôi xin
được nói lên lời cám ơn chân thành nhất đến với quý
ân nhân, vì suốt gần hai thập niên qua quý vị đã quảng
đại hỗ trợ cho sứ mạng phục vụ các trẻ em khiếm thị
Việt Nam. Trong suốt 19 năm Hội đã làm nhịp cầu nối
kết tình thương giữa bạn và trẻ khiếm thị.
Sự đóng góp của bạn trong 19 năm qua đã làm thay
đổi đời sống của rất nhiều trẻ em đau khổ vì mù lòa và
không có tương lai. Như bạn đã nhìn thấy qua các hình
ảnh trong bản tin này sự thành công cho các em, cách
riêng qua câu chuyện của Hòang Minh Trí, em ước
mơ trở thành một bác sĩ đông y, và bây giờ giấc mơ
của em đang trở thành sự thực. Giống như Trí, nhiều
khiếm thị trẻ đã được thành công nhờ tấm lòng quảng
của bạn qua Hội. Nhiều em đã tốt nghiệp đại học.
Nhiều em có nghề nghiệp như nhạc công, bấm huyệt
xoa bóp. Nhiều em đã lập gia đình và có con cái. Kết
quả sứ mạng của Hội thật tuyệt vời – tạo một tương lai
tương sáng hơn cho các em!
Nhìn lại năm 2019 sắp qua, Hội đã gặt hái được nhiều
thành công. Chúng ta rất vui mừng đã được đón tiếp
hai học sinh khiếm thị từ Việt Nam trong mùa hè qua.
Sự tham gia của các em vào trong các buổi gây quỹ
hàng năm của Hội đã cho thấy kết quả tuyệt vời của
chương trình giáo dục cho hơn 400 em học sinh do
các Nữ tu và thầy cô đảm trách trong các mái ấm và
trường khiếm thị ở Việt Nam. Các em rất hồn nhiên,
vui tươi, lễ phép và tài nghệ. Chúng ta hãnh diện vì
các em; và xin cảm ơn sự hy sinh của các Nữ tu và
công khó của các thầy cô. Xin bạn tiếp tục hỗ trợ cho
sứ mạng của Hội.
Một năm sắp kết thúc với sự mừng lễ Chúa Giáng
Sinh. Trong mùa cho đi và tạ ơn này, chúng ta hãy
cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài đã
kết nối chúng ta. Nguyên xin cho tình yêu của chúng
ta ngày càng lớn mạnh để những trẻ em đặc biệt này
sẽ có được một tương lai tươi sáng và chúng ta sẽ cảm
nghiệm được niềm hạnh phúc của chúng. Kính chúc
quý bạn mừng lễ Giáng Sinh Vui Vẻ và được một
Năm Mới Hạnh Phúc!
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A Blind Waiter
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Người Khiếm Thị Bồi Bàn

Le Xuan

Looking for a job, Nguyễn Văn Bảo, a blind student,
contacted Sister Vân Nga and Nhat Hong Center for
the Blind & Visually Impaired for support. After that,
sister decided to introduce him to work in a restaurant.
With huge surprise, curiosity and excitement, Bảo immediately went to Ho Chi Minh City to apply to Noir
– Dining in the Dark restaurant.

Để tìm việc, Nguyễn văn Bảo, một sinh viên khiếm thị
đã liên lạc với sơ Vân Nga và Trung tâm Nhật Hồng,
là nơi có nhiều hỗ trợ cho người khiếm thị và nhìn
kém. Sau đó sơ Nga quyết đinh giới thiệu anh ta làm
việc cho một nhà hàng. Với sự ngạc nhiên rất lớn và
hấp dẫn, Bảo được nhận ngay vào làm cho nhà hàng
Noir-Dining là nhà hàng trong bóng tối.

Born in a beautiful highland countryside – Lâm Đồng,
Nguyễn Văn Bảo had eyes which seemed to be normal. However, his eyesight is
1/10 of normal now due to
a strange disease for which
many doctors could not
explain the cause. His family
had six children living in poverty. Luckily, reaching 8 years
old, he was admitted to Nhat
Hong center. After finishing
intermediate level, he left the
center to come back home in
2014. At that time, there was a
huge challenge he had to cope
with: How to find a job with
his poor eyesight? Sister Vân
Nga and Nhat Hong center
one more time became his
savior.

Sinh ra ở một vùng núi tươi đẹp Lâm Đồng, Nguyễn
Văn Bảo đã có được cặp mắt bình thường, nhưng đến
nay thì mắt anh trở nên yếu, chỉ nhìn được 1/10, vì
căn bệnh mà nhiều y bác sĩ
không tìm ra. Sinh ra trong gia
đình nghèo, có 6 anh chị em.
Nhưng cũng may mắn thay,
khi 8 tuổi anh ấy được nhận
vào Trung tâm Nhật Hồng. sau
khi hoàn thành trung học, anh
ta rời khỏi trung tâm và trở về
nhà vào năm 2014. Thời gian
đó, anh ấy có một hoài bảo
lớn là phải làm gì để tìm được
công việc phù hợp với sự nhìn
kém của minh. Sơ Vân Nga và
trung tâm Nhật Hồng, một lần
nữa lại trở nên người cứu giúp
anh ấy.

Right at that time organizers of Dining in the Dark
restaurant Noir contacted Nhat Hong center to recruit
blind people who would be suitable for working there,
and Nguyễn Văn Bảo was offered a job,specifically at
a food-runner position, and he became a core employee in this field. Like every blind person working here,
before starting to work officially, Bảo had a chance
to attend a detailed training course about the restaurant field. However, he also had one factor which was
both an advantage and a disadvantage. He was used to
seeing things in poor vision. Working in the darkness
in Noir Restaurant, he had to get used to identifying
direction and subjects by hearing, using tactile sense
and memorization. The fact that he must avoid all the
(Continued on page 11)

Ngay khi những người tổ
chức nhà hàng trong bóng tối Noir liên lạc với trung
tâm Nhật Hồng để tuyển người khiếm thị làm việc,
Nguyễn Văn Bảo đã được giới thiệu. Đặc biệt làm ở vị
trí bổi bàn, anh ấy trở nên một nhân viên quan trọng.
Như các nhân viên khác, trước khi làm việc, Bảo có cơ
hội thực tập về lĩnh vực nhà hàng. Tuy nhiên, anh ta
cũng có sự sắp xếp về sự tiện lợi cũng như bất tiện lợi.
Anh ấy chỉ nhìn được chút ít, nên khi làm việc trong
bóng tối, anh ấy phải cố gắng xác định chính xác mọi
thứ chung quanh bằng tai nghe, xúc giác và trí nhớ.
Thực sự phải tránh mọi thứ và mọi người trong môi
trường bóng tối rất khó khăn đối với anh ta, nhưng anh
đã nâng cao tay nghề và làm nhanh mọi việc.
Các bài thực tập chính yếu của người bồi bàn là sắp
(Xem tiếp trang 11)
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A Blind Waiter (Continued from page 10)

Người Khiếm Thị Bồi Bàn (Tiếp theo trang 10)

subjects and people in a no vision working environment seemed to be very hard for him, yet he gained
this skill in such a short period of time.

xếp bàn ăn, nhận thức ăn và đồ uống từ nhà bếp cũng
như nơi bàn chuẩn bị để đưa thức ăn cho người hướng
dẫn, lau dọn bàn, … tất cả công việc đó dường như
dễ dàng, nhưng chúng đòi hỏi người làm phải nhanh
nhẹn, thông minh và lãnh đạo tốt. Anh ấy vui vẻ nói
rằng: “Ngay khi tôi nhận trách nhiệm phục vụ món ăn
và đồ uống, dao, muỗng
nĩa cho một nhóm 20
người, trong đầu tôi hoàn
toàn rối reng vì khu vực
to tiếng và đông đúc, và
phải nắm bắt tốc độ làm
việc quân bình. Những
ngày đầu tôi quá căng
thẳng”. Quả thật, mọi
thứ quá dễ trong nơi có
ánh sáng. Bây giờ, nó
quả là một công việc khó
khăn. Bắt cứ khi nào có
một nhóm người đông đến nhà hàng, Bảo luôn luôn là
người được chọn bồi bàn. Di chuyển nhanh, cầm được
nhiều món ăn, và nhanh nhẹn sắp xếp mọi thứ cũng
như hướng dẫn và phục vụ món ăn cách nhẹ nhàng và
vui vẻ là những kỹ năng làm cho Bảo cởi mở với đám
đông. Vì nhà hàng thường sắp xếp những nhóm khách
lớn ở tầng lầu, Bảo luôn là người chạy bàn lý tưởng hỗ
trợ cho cách nhân viên khác điều khiển khách hàng.

Tasks of a food-runner are mainly setting the table,
receiving food and drinks from the kitchen as well
as the bar to give to the
food guides, cleaning
the tables, etc… Those
seemed to be easy, yet
they required workers
to be clever, fast and
good at managing. He
smiled: “Once I was in
charge of serving dishes,
drinks, and cutlery for a
group of 20 people, my
mind was completely
dizzy due to the loud and
crowded area and catching up with the standard working speed. I was so tense on those first days.” Actually,
everything is so easy if there is light. Now it is a different story. Whenever a large group of guests visit the
restaurant, Bảo is always the first choice as a runner.
Quick moving, holding a big amount of dishes while
walking on the stairs, tidily arranging things, and cooperating well with food guides to serve smoothly are
skills making him stand out in the crowd. Because the
restaurant often arranges big groups of guests upstairs,
Bảo is always an ideal runner to support other employees to serve visitors.
Noir – Dining in the Dark Restaurant always needs
skillful employees such
as Nguyễn Văn Bảo. The
food runners silently work;
however, they and the food
guides together create a perfect process to bring the best
experience to visitors.

Merry
Christmas!

Nhà hàng Noir-Dining luôn cần nhân viên có nhiều kỹ
năng như Văn Bảo. Những người chuyển món ăn cách
âm thầm, tuy nhiên, họ và những người hướng dẫn
món ăn đã có được sự phối hợp hoàn hảo để đem đến
cho khách hàng những trải nghiệm thú vị.

Happy
New
Year
2020!
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Niềm Vui Lên Đại Học

- Lôi Trường Giang I am Loi Truong
Giang, a graduated
student from high
school last year
and now, I am the
first student at Cao
Thang technical
college. I would
like to tell you my
experience from
the day I changed
into a new environment school.
During the time of
my high school,
I was very happy
and frightened as
well. I felt happy
because I studied with those who were not blind, and
they always supported, accompanying me, and helping me to do many things. Besides that, the teachers
at school taught and encouraged me whole heartedly.
However, I still was afraid of what I can do after I
finish my high school. Those things went around my
mind, making me unpeaceful during my school time of
high school. Finally, after three years of high school, I
have found a school for my study in the future. That is
Cao Thang Technical College which was introduced to
me for study by a friend of mine.
The first day when I came to school, I felt how famous
this school was. It somehow reduced my terrifying
feelings. However, another thing comes to my mind
when I think of my sight. I wonder if I can follow the
program in this school or not. Conversely, after one
week of my study, I know that I can continue my journey, although I have to spend much more time than
my other friends. I remind me to strive day by day to
be a good student and to repay the love of those who
are supporting me. I believe that I have opportinity to
study until now from the love of Father, Sisters, Sponsors who always encourage, helping, and supporting
(Continued on page 14)

Con tên là Lôi Trường Giang, con vừa tốt nghiệp xong
lớp 12. Hiện con đang học năm nhất trường Cao đẳng
Kỹ thuật Cao Thắng. Con xin kể cho Cha và Quí Ân
Nhân nghe về những cảm nhận của con khi chuyển
sang học ở môi trường mới. Khoảng thời gian con
còn học cấp 3 là thời gian mà con thấy vừa vui, vừa lo
lắng. Vui vì có cơ hội học tập với các bạn sáng mắt,
vui vì có những người bạn luôn đồng hành, hỗ trợ
trong khi học, vui vì có những thầy cô luôn tận tình
giảng dạy. Nhưng bên cạnh đó, con cứ thấy lo lo vì
sau một lần thất bại khi thực hiện ước mơ, liệu con có
tìm được cho mình một ước mơ khác phù hợp hơn hay
không? Lo vì sau khi học xong cấp 3, chặng đường
học tập của con có thuận lợi hay không? Lo vì sau khi
đã học xong, con có đạt được những mục tiêu sau này?
Rất nhiều những nỗi lo trong thời gian ấy.
Cuối cùng, sau 3 năm học cấp 3, con đã tìm được cho
mình một trường để có thể học tập, mài dũa cho giấc
mơ sau này. Đó là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao
Thắng, do một người bạn giới thiệu khi con đang phân
vân lựa chọn trường để học. Đây là trường đã được
hơn 100 tuổi, đã đào tạo nên biết bao thế hệ vừa yêu
nghề và giỏi nghề. Những điều ấy thật sự đúng, đã có
rất nhiều người nói với con như thế, cũng như khi con
đặt chân vào trường, con đã thật sự cảm nhận được.
Sự nổi tiếng của trường có lẽ phần nào làm vơi đi sự
lo lắng của con. Nhưng hết lo cái này thì lại lo cái
khác, liệu rằng con có đủ sức học chung với các bạn
sáng mắt hay không? Và con đã có được câu trả lời
sau khi học được một tuần, để có thể học kịp với các
bạn sáng, con sẽ phải cố gắng rèn luyện rất nhiều, nhất
là khi ở nhà.
Một trong số những thuận lợi khi con có cơ hội được
học ở trường này là sự giúp đỡ của Quí Dì, Cha và quý
vị ân nhân, điều ấy không thể đo đếm được; tiếp đó
là sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, cùng rất nhiều những
người khác nữa. Bên cạnh những thuận lợi thì có
những khó khăn mà con phải vượt qua. Con phải cố
gắng thuộc bài khi học một môn nào đó trên lớp, phải
làm thực hành trước ở nhà, phải tìm trên mạng những
(Xem tiếp trang 14)
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Step By Step in Growing
Từng Bước Trưởng
Happyness of Life
Thành Trong Hạnh Phúc
- Nguyễn Thị Thanh Xuân I am Nguyen Thi
Thanh Xuan, a
teacher in Nhat Hong
Blind Center. I recognize that everyone in
this world always has
a dream for his/her
life. He/she wishes
that he/she could
become a successful and useful person
for society. For me,
as a blind person, I
desire to have a good
life as many people
in this world as well.
I would like to go to
school to gain some
good things for my
future, and then, I can
take care of myself. And now, my dream comes true. I
become a teacher for the disabled in Nhat Hong Blind
Center.
I was born in a big family, working in the farm every
day. Unfortunately, there are three members in my
family who became blind, my brother, my older sister
and I. Therefore, going to school for me at that time
was not possible. That was only my dream because
there was no school for the blind in my country. However, when I was eleven years old, I was able to go to
school. I cannot express my happiness by any word,
but I was really happy. I always say thank to Father,
sisters and all benefactors who supported me in going
to school, and now I become a teacher for those who
are in need, especially for the blind.
Teaching is not hard work for me; still it is not very
easy for a blind person to teach the blind children.
However, the effort of the blind children encourages
(Continued on page 14)

Con là Nguyễn Thị Thanh Xuân Cô Giáo
dạy nghề cho các em khiêm Thị tại trung
tâm Nhật Hồng. Mỗi người khi sinh ra và
lớn lên, ai ai cũng có những ước mơ cho
tương lai. Ai cũng luôn mong ước mình
sẽ trở thành những người thành công, trở
thành những người sống có ích cho xã hội.
Và con cũng thế, tuy con sinh ra đôi mắt
đã không còn nhìn thấy, nhưng con vẫn
ước mong được đến trường như bao bạn
bè đồng chang lứa, ước mong học thành
tài để nuôi sống bản thân. Giờ đây con đã
thực hiện được những điều mà con ước
mong. Hiện nay con đang là giáo viên dậy
nghề cho các em khiếm thị trong trung tâm
bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng.
Con được sinh ra trong một gia đình đông
con, bố mẹ làm nông nhưng thật éo le gia
đình con có ba người bị khiếm thị Chị Con
Anh Con và Con Ngày ấy ước mơ được đến trường
đối với con là một điều rất xa xôi. Cho nên con đâu
dám ước mơ những điều cao xiêu hơn nữa. Vì quê con
ở không có trường giành cho người khiếm thị, con
cứ nghĩ rằng từ đây bao nhiêu ước mơ chỉ mãi là mơ
ước mà thôi. Nhưng khi con lên 11 tuổi thì con được
đi học, khỏi nói lúc đó niềm vui trong con không có
gì diễn tả được. Và trên xuốt chặng đường đến trường
của con, cha và quý dì cùng quý ân nhân đã luôn nâng
đỡ và đồng hành bên con. Và giúp cho ước mơ của
con trở thành hiện thực. Bây giờ con đã trở thành giáo
viên dậy nghề cho các em khiếm thị.
Mặc dù đối với con khi dậy học cho các em cũng gặp
nhiều khó khăn, vì người nhìn thấy đường dậy cho
người khiếm thị đã khó, mà người khiếm thị dậy cho
người khiếm thị lại càng khó hơn. Nhưng khi con cảm
nhận được những cố gắng của các em từng ngày đã
luôn là động lực cho con cố gắng vượt qua những khó
khăn ấy. Con luôn hiểu rằng khi còn bé con đã ao ước
(Xem tiếp trang 14)
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The Joy Going to College (Continued from page 12)

Niềm Vui Lên Đại Học (Tiếp theo trang 12)

me so that I can achieve many things as I dreamed.
Studying in the college is a good chance and a challenge to me as well because I am limited by my sight.
However, I believe that I can overcome this challenge.
For my plan in the future, I hope after studying, I can
get a job in Sao Mai Center where I can compose
some technical programs for the blind.

phần mềm hay công cụ có liên quan đến việc học tập,
phải làm quen được nhiều bạn bè để có thể học hỏi
những mẹo hay cũng như những kiến thức về tin học,
khá nhiều những khó khăn đã, đang và sẽ đến với con.
Con hy vọng rằng sẽ vượt qua hết những khó và có thể
có tốc độ làm việc nhanh như những người sáng mắt.
Sau khi học xong, con dự định sẽ làm việc ở trung tâm
Sao Mai chuyên về vi tính cho người khiếm thị sẽ làm
ra những phần mềm giúp đỡ cho các bạn có cùng cảnh
ngộ như con.

Some of my sharing with Father, Sisters and Sponsors
is to know that I am a small instrument in God’s hand.
What I can do now is to study better and better, therefore, I will try my best to study well and somehow to
express my gratitude to Director Father, Sisters and
Sponsors who always love and support me.
May God grant all the necessary favours to all of you
so that you also bring God’s love to the others.

Trên đây là những chia sẻ của con về việc chọn lựa
một nghề nghiệp, một môi trường học tập, những
thuận lợi và khó khăn khi đi học, và cả những lo lắng
của cá nhân con. Qua đây, con cũng muốn thể hiện sự
biết ơn của mình đối với các Dì, Cha Giám Đốc Hội
BVCF, các ân nhân đã hỗ trợ giúp đỡ con để con có
được như ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng học tập thật
tốt để không phụ những gì mà mọi người đã làm đối
với con. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành và
trả công bội hậu cho Cha, quý Dì, quý ân nhân xa gần,
đã yêu thương và giúp đỡ cho chúng con.

Strp-By-Step In Growing (Continued from page 13)

Từng Bước Trưởng Thành... (Tiếp theo trang 13)

me to overcome myself and to face these difficulties.
Now when I look at these children, I remember that
I used to have in my childhood the same experiences
as they are having now; therefore, I sympathize with
these children very much. They also desire to have
a good life in the future so that they can take care of
themselves. What I have received until now is the
quiet support, encouragement of father, sisters, and all
the benefactors who are sacrificing with love for me
day by day so that I can gain everything.

được đi học và học được một cái nghề để tự nuôi sống
bản thân bao nhiêu, thì con hiểu các em cũng luôn ao
ước được như vậy. Niềm hạnh phúc của con là truyền
lại cho các em những nghề mà con đã học được, để
khi ra trường các em có thể tự mình đi làm và tự nuôi
sống bản thân. Những gì con được như ngày hôm nay
là luôn có sự hi sinh của cha và quý dì cùng quý ân
nhân đã không quản ngại vất vả, gian khó để tiếp bước
cho con có ngày hôm nay.

Once again, I would like to express my gratitude to
Director Father of BVCF, Sisters and Sponsors who
always help me in the best ways so that I can continue
to live forward and overcome my embarrassment in
body. May God return to you all the good things so
that you will continue to help those who are in need
like me!

Con xin cảm ơn cha Giám Đốc hội BVCF qúy dì, quý
ân nhân luôn nâng đỡ cho con về tinh thần cũng như
vật chất. Luôn bên con để động viên tiếp thêm động
lực cho con có thể vượt qua những mặc cảm về khiếm
khuyết của mình. Để con có thể vươn lên trong cuộc
sống và chia xẻ niềm vui cho các em có hoàn cảnh
giống như con. Xin Chúa luôn tuôn đổ muôn vàn hồng
ân trên cha,, quý dì, quý ân nhân để cha, quý dì, quý
ân nhân luôn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui
để cha, quý dì, quý ân nhân dẫn bước những đứa con
khuyết tận đến bến bờ ước mơ hạnh phúc!
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- Võ Dương Gia Hân -

I am Võ Dương Gia Hân, eleven years old and
living in Long Thanh House. When I was born,
my sight was getting dim. I can see everything
on earth by my left eye. The right one was
blind. My family was so sad at that time, but
they cannot do anything to cure my eye for me.
I was growing up day-by-day, my parents were
preparing everything for my school. I went to
kindergarten with friends who are the same
age with me. After two years of kindergarten, I
got excellent achievement, making my parents
happy and they hoped I can join school as my
friends who were not disabled like me.
However, the misfortune still goes with me.
The primary school at that time did not receive
the blind like me. I was so disappointed about
that and did nothing at home. But, a joy of life came to me
again. The Association of the Blind of Binh Đinh province
introduced me to Nhat Hong Blind Center, and my family
took me there to be trained. After training, I was sent to
Long Thanh Blind House because the number of children in
Nhat Hong was so big, all the sisters there cannot take care
of all of us.
The day I came to Long Thanh House, I felt very strange
because that was a new house to me. However, the first
thing I recognized was that all the children here were very
happy and optimistic even though they cannot see anything. And from that moment, I felt that I was luckier than
my friends here. Gradually, I am familiar with the life of
this environment. All the sisters here are very lovely. They
teach me how to love and take care of each other. After one
year learning in Long Thanh house, I can go to school to integrate myself into my all friends. I am learning something
more about informatics, music, instruments and skills of
life.
Now, I am a student of grade five and the last year which
I am living in this house. I am very grateful to all Sisters,
who are always teaching me how to live and treat other
people during these six years. Especially, I appreciate very
much Director Father of BVCF and the Sponsors, who support us always in love so that our lives can become better
and better as we are today.
I pray to God for granting all of you good health, peace,
and happiness so that you can continue to spread your
love to people who are in need. May God bless all of you
always!
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Tâm Sự Của Em

Con tên là Võ Dương Gia Hân.
Con 11 tuổi. hiện con đang ở
Mái Ấm Long Thành. Khi sinh
ra mắt con đã mờ hơn mọi người
khác. Con chỉ nhìn thấy được
một mắt bên trái. Còn mắt bên
phải đã bị khiếm thị hoàn toàn.
Gia đình con rất buồn như cũng
chẳng biết làm cách nào để chữa
trị mắt cho con. Thế rồi năm
tháng trôi qua, con lớn lên dần
và đến tuổi đi học. Ba mẹ cho
con đi học lớp Mẫu giáo cùng
các bạn sáng mắt. Sau 2 năm
học Mẫu giáo, con được giấy
khen. Gia đình con cũng vui lên
vì hy vọng con sẽ được học cùng
các bạn sáng mắt. Nhưng bất hạnh vẫn đeo bám gia đình
con. Trường Tiểu học ở đó đã không nhận con nữa vì con
không nhìn rõ như các bạn khác.
Khi biết tin đó, con rất buồn, chỉ biết ở nhà chán nản cuộc
đời. Nhưng rồi may mắn lại đến với con. Con được Hội
người mù tỉnh Bình Định giới thiệu cho con biết về Trung
tâm Khiếm thị Nhật Hồng, gia đình con đã đưa con đến
đó để tập huấn. Sau thời gian tập huấn, vì Trung tâm quá
đông nên con được các Sơ chuyển đến Mái ấm Khiếm thị
Long Thành. Lúc mới vào Mái ấm này, con cảm thấy rất lạ:
tuy các bạn không nhìn thấy đường nhưng các bạn vẫn lạc
quan, yêu đời. Và từ giây phút đó, con thấy mình may mắn
hơn các bạn vì con vẫn còn nhìn thấy được chút ít.
Con bắt đầu làm quen với cuộc sống mới tại Mái ấm này.
Ở đây các Sơ dạy con những điều hay, các bạn thì rất hòa
thuận, yêu thương nhau. Sau một năm học ở Mái ấm, con
được đi học hòa nhập cùng các bạn sáng mắt. Ngoài việc
học văn hóa, các Sơ dạy chúng con tin học, âm nhạc và
kỹ năng sống. Trong những môn đó, con rất thích môn âm
nhạc: Tiếng sáo vi vu khiến mọi người say mê, tiếng đàn
đệm thêm cho tiếng hát hay hơn ….
Năm con đã học lớp 5, cũng là năm cuối con được ở Mái
ấm này. Con rất biết ơn các Sơ tại Mái ấm, đã dạy dỗ con
suốt 6 năm qua, và đặc biệt con cũng không quên ơn Quý
Ân nhân đã giúp đỡ Mái ấm Khiếm thị chúng con, nên
chúng con mới có cuộc sống như ngày hôm nay.
Lời cuối con xin chúc Quý Ân nhân, Quý Dì luôn khỏe
mạnh, hạnh phúc và xin Chúa ban Bình an cho gia đình
Quý Ân nhân và Quý Dì!
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