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Kỳ 2: Ngày hội Đi Bộ Vì Tình Thương
Alzheimer

Tử Vi
YouTube Ads

Nhóm Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đình & Người Chăm Sóc Tại Gia cho người
bệnh Alzheimer của cộng đồng người Việt cùng tham dự chương trình Đi
Bộ Tình Thương dành cho người bệnh Alzheimer trong sáng thứ Bảy ngày
5 tháng 11 tại bãi biển Huntington Beach. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Start
Advertising
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YouTube
Today

Những chuyện thi phi tai tiếng như
trên trời rớt xuống, gây bực mình thật nhiều. Công
việc đã được thuận lợi, dễ dàng. Cẩn thận thật
nhiều về xe ...
Tử vi đông phương ngày 24 tháng 11 năm 2016

Tử vi đông phương ngày 17 tháng 11 năm 2016

Mới Nhất
Hàng trăm em
nghỉ học, biểu
tình tại Cồn Sẻ
Viễn
Đông
trang nhất thứ
Hai, 5 tháng 12,
2016

Minh Thư và cô Mỹ Hạnh Nguyễn 2 người tân và cựu điều hành của
Nhóm Hỗ Trợ, luôn rất gắn bó với nhóm để giúp đỡ cho thân nhân cũng
như người bệnh Alzheimer trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam.
(Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Tử vi đông phương ngày 01
tháng 12 năm 2016

Ngày Chủ Nhật
cay đắng cho
cả Liverpool lẫn
Manchester United
Lượng xe bán
ở Mỹ trong
tháng 11 đạt
mức cao kỷ lục: 1.37
triệu chiếc
Trung Cộng xử
tử một thanh
niên vô tội cách
đây 21 năm
Sân trượt băng
Nhật
chứa

Tử vi đông phương ngày 10 tháng 11 năm 2016
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Người Việt Khắp Nơi
Họp mặt Tất Niên Liên
Trường & Countdown New
Years Eve 2017
Chương trình sẽ có dạ tiệc với
những món ăn đặc biệt, một chương trình văn
nghệ đặc sắc của các trường đóng góp. Ngoài ra
cũng như mọi năm, ...
Giúp con trẻ nói tiếng Việt khó hay dễ?

Họp báo mời đồng hương tham dự Kỷ Niệm 50
Năm Chiến Tranh VN

Nghi can Việt bị kết tội giết dã man hai anh em
họ Huỳnh
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Nước cranberry
không
giúp
chữa
chứng
nhiễm
trùng
đường tiểu của
phụ nữ
102 triệu cây
rừng đã chết
"chưa
từng
thấy" tại California
Thông dịch viên
Việt ngữ tại
Hoa Kỳ (kỳ 10)
Mọi người tập trung gần sân khấu để làm lễ chào cờ cũng như nghe Ban
Tổ Chức phát biểu và thông báo trước khi xuống biển đi bộ, đồng phục
của Nhóm Hỗ Trợ người Việt Nam phía sau có thêm hàng chữ Việt “Đi Bộ
Vì Tình Thương.” (Thủy Ngân/ Viễn Đông)
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của
Thomas
Edison
Đọc Nhiều Nhất
Phùng Quang
Thanh đang ở
đâu trong khi
con bị mất chức?
Đánh
nhau
trong tiệm nail
Việt,
khiến
nhân viên sợ không dám
đi làm
Vĩnh biệt nhà
giáo, nhà văn
"Gỡ Rối Tơ
Lòng"
(1934
2016)

Người tham gia đi bộ mặc áo đồng phục và mang theo khẩu hiệu để ủng
hộ bệnh nhân Alzheimer trong buổi sáng đầy sương mù. (Thủy Ngân/
Viễn Đông)
Hội Alzheimer Quận Cam
Kỳ 2: Ngày hội Đi Bộ Vì Tình Thương do Hội Alzheimer Quận Cam tổ
chức
Bài THỦY NGÂN
Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức Đi Bộ Vì Tình Thương vào sáng thứ
Bảy, ngày 5 tháng 11, 2016 tại bãi biển Huntington Beach, góc đường với
đường Dolphin. Tuy buổi sáng có sương mù và không khí hơi se lạnh
nhưng người tham dự từ nhiều sắc dân đang sinh sống tại quận Cam vẫn
đến rất đông. Mục đích của buổi đi bộ là để cộng đồng nâng cao nhận
thức về căn bệnh này để hiểu và cảm thông hơn với người bệnh, nhất là
thân nhân.
Đây là hoạt động thường niên của Hội Alzheimer Quận Cam tại nhiều địa
điểm khác nhau trong Quận Cam. Theo thông tin từ Hội mỗi năm thu hút
được hơn 12,000 người tham gia. Trong năm 2015, Hội đã thu được $1
triệu Mỹ kim từ ba cuộc đi bộ ở Quận Cam, và số tiền này đã được dùng
để chạy những chương trình chăm sóc và những dịch vụ hỗ trợ cho các
bệnh nhân Alzheimer.
Trong năm nay, Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức Đi Bộ Vì Tình Thương
tại ba địa điểm Laguna Niguel Park vào ngày 22 tháng 10, Huntington
Beach vào ngày 5 tháng 11 và tại Angel Stadium Of Anaheim vào ngày 12
tháng 11 năm 2016.
Tham gia chương trình này có nhiều hội đoàn và các tổ hợp y tế chuẩn bị
rất nhiều các tờ rơi với thông tin về bệnh Alzheimer và những dịch vụ hỗ
trợ cho người bệnh. Ngoài ra người tham dự còn được phát túi quạt giấy,
đồ ăn nhẹ, nước uống và quay số trúng quà.
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Hoa Kỳ
Viễn Đông trang nhất thứ
Hai, 5 tháng 12, 2016
Vien Dong Daily front page,
Monday, December 5, 2016

Lượng xe bán ở Mỹ trong tháng 11 đạt mức
cao kỷ lục: 1.37 triệu chiếc

Nước cranberry không giúp chữa chứng
nhiễm trùng đường tiểu của phụ nữ

102 triệu cây rừng đã chết "chưa từng thấy"
tại California
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8 giờ 50
mọi người tập trung lại sân khấu cùng nghiêm
TRANG CHỦ
RAOphút,
VẶT ONLINE
trang chào cờ và hát quốc ca Hoa Kỳ. Sau đó là lời phát biểu từ phía Ban
Tổ Chức, “Họ (người bệnh Alzheimer) có thể quên hết mọi thứ, nhưng
chúng ta nhớ mọi thứ, đó là lý do chúng ta ở đây đi bộ!”
Nhóm Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đình & Người Chăm Sóc Tại Gia cho người
bệnh Alzheimer của cộng đồng người Việt cũng góp mặt trong sự kiện đi
bộ lần này. Một số cô bác là người chăm sóc đi cùng với thân nhân của
mình và một số khác là các bạn trẻ, tuy không sinh hoạt hội nhóm nhưng
vẫn muốn đi bộ đồng hành để ủng hộ cho những bệnh nhân Alzheimer.
Bạn Chi Phan chia sẻ, “Hồi xưa mình có từng làm thiện nguyện viên cho
Hội Alzheimer, Thư hay gửi mấy cái thông tin thì mình thấy mình đi thôi.
Cái mục đích mình muốn đi bộ là muốn giúp cộng đồng nâng cao nhận
thức về bệnh Alzheimer.”
Bạn Như Trần thì nói, “Mình thấy không khí hôm nay rất là vui, nhộn nhịp,
đông người, rất là thích đi những chỗ đông người như vậy, nên đó là lý do
mà hôm nay mình đến đây. Sẵn để ủng hộ chương trình Alzheimer luôn.”
Tiếp theo là các hoạt náo viên lên sân khấu giúp cho mọi người khởi động
một chút với bài nhạc sôi động. Và khoảng 9 giờ 8 phút, mọi người kéo
xuống vạch xuất phát có treo bảng Start để bắt đầu đi bộ, và theo kế
hoạch là sẽ đi khoảng 2 dặm rồi quay về chỗ cũ.
Cô Nguyễn Mỹ Hạnh, người từng làm việc với Hội Alzheimer 2 năm, hiện
giờ cô làm chương trình Chăm Sóc Tại Gia Quận Cam, cho biết, “Khi cô
làm chương trình này (Alzhemer), cô thấy nó rất là hay, tại vì bệnh
Alzhemer hay là bệnh mất trí nhớ rất là nhiều ở các bác lớn tuổi,[…]
chương trình này phổ biến rộng rãi người ta mới thấy đây là căn bệnh,
ngày xưa mình cứ nghĩ lú lẫn là tự nhiên già rồi bị, càng ngày bà con
mình càng ý thức bệnh mất trí nhớ Alzhemer.
“Người ta hiểu cái bệnh này rồi thì người thân của họ mới biết cách để
thông cảm, chăm sóc họ, chứ hồi xưa người ta cứ nghĩ nhiều khi lẫn,
khùng khùng điên điên, không có bình thường, mà người ta không biết là
bệnh. Mà càng ngày càng nhiều người bị bệnh này trong cộng đồng của
mình. Bệnh này không trị được, càng ngày càng tệ hơn. Thành ra người
nhà hiểu được sẽ biết cách để mà giúp cho họ.”
Cô Hạnh nói thêm, “Chương trình này càng lớn mạnh, nhiều người tham
gia, góp tiếng nói về bệnh Alzhemer, để mỗi gia đình nhận thức được đây
là căn bệnh phổ biến. Một cái đóng góp rất lớn cho cộng đồng, mình cùng
người Mỹ và những sắc dân khác cùng đi bộ để mọi người nhìn lại, rất là
tốt.”
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