
 
 

Tuần 2 - Gia đình và Gia đình 
Nhà thường là nơi thoải mái và an toàn của chúng tôi - thứ chúng tôi chăm sóc, nơi chúng tôi 

ngủ, ăn và dành thời gian cho gia đình. Khi bạn đọc những câu chuyện này, hãy nghĩ về ngôi 

nhà của bạn và nó giống với nhà của các cô gái. 

Gia đình tôi là điều quan trọng nhất đối với tôi. -Trinh 
Đối với Trinh, nhà là nơi gia đình cô quây quần - vui 

chơi, ăn uống, nghỉ ngơi. "Gia đình tôi là điều quan 

trọng nhất đối với tôi," cô nói. 

Một cách cô ấy thể hiện tình yêu gia đình của mình là 

làm việc vặt xung quanh nhà. Cô giúp đỡ gia đình bằng 

cách tắm cho em gái của mình, Trang, chỉ cho cô cách 

rửa tay và giúp cô làm việc học. Trinh thích rửa ấm trà và chén và thu thập trứng từ vịt. 

Thông thường, Trinh sẽ đi xe đạp để lấy thuốc cho bố mẹ khi họ ốm. 

Trinh thích bắt chuồn chuồn và dế với chị gái. Vì nhà cô ấy bị bao quanh bởi những cánh 

đồng lúa, và những cây dừa và tre, nên có rất nhiều nơi để chị em chơi. 

Nhưng ngôi nhà cũng gần một con sông và khi bão đi qua, nhà của Trinh thường đầy nước. 

"Tôi ước tôi có một ngôi nhà không bị ướt hoặc rò rỉ và không bị ngập lụt 

còn nữa, "Trinh nói. 

Tại Việt Nam, CRS đang làm việc với các sinh viên như Trinh, giúp họ học cách bảo vệ nhà 

cửa, thực phẩm và gia đình của họ khỏi những cơn bão hủy diệt. Trinh rất vui vì cô ấy có thể 

áp dụng 

những gì cô học được ở trường để giúp đỡ gia đình. 

  



Maria Ana đến từ Honduras cũng không khác. Nhà của gia đình cô 

đã bị phá hủy trong một tai nạn gần đây và gia đình cô đang sống 

trong một không gian tạm thời - một túp lều nhỏ bằng gỗ cho đến 

khi họ có thể sửa nó Thật khó sống mà không có một nơi thường 

trú để gọi Trang Chủ. Mọi người ngủ trên sàn và trong mùa mưa 

mái nhà thường rò rỉ. Maria Ana hy vọng gia đình cô sẽ sớm có 

một ngôi nhà mới. 

"Tôi muốn tiếp tục học tập để tôi có thể giúp gia đình thành công," cô nói. Để giúp biến giấc 

mơ thành hiện thực, Maria Ana làm việc chăm chỉ ở trường - và CRS cung cấp bữa ăn trưa ở 

trường để đảm bảo cô có thể tập trung vào việc học chứ không phải vì đói. Maria Ana cũng 

làm việc trong cộng đồng của mình để kiếm tiền ủng hộ gia đình chị. Ở nhà, cô giúp việc nhà, 

như giặt đồng phục, giúp chuẩn bị bữa ăn gia đình, lấy nước và đun sôi để có thể uống 

được. 

 
 Ở Kenya, việc vặt là một cách Yvone cũng giúp đỡ gia đình cô. 

Mỗi buổi sáng, cô rửa chén, quét nhà, chuẩn bị bữa trưa cho trẻ 

nhỏ và rửa trường đồng phục. 

Gia đình của Yvone có một túp lều nơi gia đình ăn và ngủ, 

chuồng trại cho động vật và 

chòi bếp riêng. Trong mùa mưa, gia đình thu thập nước từ một 

hệ thống trên mái nhà. Khi trời khô ráo, họ mượn hàng xóm hoặc 

đi bộ đến điểm nước cộng đồng để lấy nước. 

Cuộc sống gia đình của Yvone đã thay đổi tốt hơn nhờ một chương trình CRS mà 

dạy các gia đình về thực phẩm lành mạnh. Trong câu chuyện tiếp theo của chúng tôi, bạn sẽ 

tìm hiểu làm thế nào. 

 



Phản ánh 
Bạn đã bao giờ phải di chuyển từ nhà của bạn? Nó 

đã cảm thấy gì giống? Nếu không, hãy tưởng tượng 

nó có thể như thế nào. Bạn nhớ gì nhất? 

 

Trong câu chuyện Tin Mừng về những ổ bánh và cá, 

Chúa Giêsu đã cho đám đông ăn vì họ xa nhà, đói và 

không có thức ăn. Bạn đã bao giờ xa nhà và đói? Làm thế nào bạn có thể giúp nuôi sống 

những người có nhà ở xa bạn? 

 

 


