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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ  

1. Tất cả các bài thơ sẽ được gửi ở định dạng .pdf hoặc .docx. Font chữ : Times New
Roman, cở chữ 12.

2. Vui lòng bao gồm các chi tiết sau đây trong bài của bạn:

• Tên đầy đủ

• Ngày sinh .

• Quốc gia cư trú .

• Nước xuất xứ .

• Ngôn ngữ nói

• Một lý lịch ngắn (3-4 dòng)
3. Đề nghị bạn vui lòng cho biết nếu bạn được mời để  trình bày và chia sẻ  bài thơ của

bạn tại Hội nghị Hospice Châu Á Thái Bình Dương tại Kobe, Nhật Bản từ ngày 10 - 13
tháng 11 năm 2021, bạn có sẵn sàng tham dự không. Phương tiện di chuyển và chỗ ở
sẽ được cung cấp.

4. Một khi bạn đã chuẩn bị những thông tin như nói trên, hãy gửi bài thơ của bạn đến
địa chỉ email submission@athousandcranes.org , kèm theo một lá thư giải thích
ngắn gọn lý do của bạn khi  gửi đến tuyển tập này, cũng như kinh nghiệm cá nhân
của bạn (nếu có) đối với chăm sóc giảm nhẹ và / hoặc chăm sóc bệnh trong  giai
đoạn cuối.

GỢI Ý  

GIỚI THIỆU  TUYỂN TẬP  

Đối phó với cái chết và trải qua cái  chết không phải là một chủ đề thường được thảo luận, 
và nó là một thực tế không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi con người. Cho dù bạn là 
bệnh nhân, thành viên gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe đối với bệnh 
nan y, nếu bạn được  nghe từ những người khác đã trải qua cùng trải nghiệm, thì đó có thể 
là một nguồn an ủi và sức mạnh cho bạn. Với tuyển tập này, Sing Lit Station(SLS) (Sing Lit 
Station là một tổ chức từ thiện được đăng ký. Mục tiêu của tổ chức này  là trở thành một 
nơi mà độc giả và nhà văn, nhà thơ,  có thể gặp nhau), và Mạng lưới Chăm sóc Giảm nhẹ  
Châu Á Thái Bình Dương (APHN) nhằm mục đích tăng cường nhận thức về khái niệm 
Hospice và chăm sóc giảm nhẹ, và để tạo điều kiện thuận tiện, chuyên sâu,  cho các cuộc 
thảo luận xung quanh chủ đề này. 

Tất cả mọi người sống ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, những người cảm thấy thương 
cảm, xúc động,  đối với những lợi ích của việc chăm sóc giảm nhẹ đều được chào đón để gửi 
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thơ của họ để đưa vào tuyển tập này. Bài gửi có thể được viết  bằng bất kỳ ngôn ngữ chính 
nào được sử dụng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 
 
 
KHU VỰC : Úc, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, 
Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, Nepal, New Zealand, Quần đảo 
Thái Bình Dương, Pakistan, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka , Đài Loan, Thái Lan, 
Đông Timor, Việt Nam. 
 
NGÔN NGỮ ĐƯỢC CHẤP NHẬN: Tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Bengal, tiếng Miến 
Điện, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại, tiếng Mông Cổ, 
tiếng Nepal, tiếng Sinhala, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Việt. 
 
Tất cả các bài thơ được chọn vào vòng sơ tuyển (short-list) sẽ được dịch sang tiếng Anh. 
  

GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI  
 
Mạng lưới Chăm sóc Giảm nhẹ  Châu Á Thái Bình Dương (APHN) được dành riêng để thúc 
đẩy chăm sóc Giai đoạn cuối (Hospice) và chăm sóc giảm nhẹ ở Châu Á và Thái Bình Dương. 
Mục đích của tổ chức này  là truyền sự tự tin và hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tận tụy, hết 
lòng trong công việc  giảm bớt đau khổ vì căn bệnh đe dọa tính mạng. 
 
Mạng lưới này thúc đẩy việc giáo dục và phát triển những kỹ năng, tăng cường nhận thức và 
giao tiếp, thúc đẩy việc nghiên cứu và hợp tác. 
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