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Vì ai…

Trong hồ sơ lưu trữ thuộc Hội Hướng Đạo Anh tại Luân Đôn có một

lá thư của Baden Powell viết gửi cho phụ huynh các Sói con để mời gia nhập
vào năm 1920. Thư có đoạn như sau: “We are simply out to help the boys to
become happy, healthy, prosperous citizens, and we want the trust and
friendship of their parents in doing so” xin tạm dịch là “ Chúng tôi đơn
phương giúp đở để trẻ em trở nên vui vẻ, khỏe mạnh, thành công dân tốt;
chúng tôi làm như vậy là muốn được phụ huynh các em tin tưởng và kết tình
thân hữu”.
Thật vậy, trong sinh hoạt Hướng đạo, Phong trào muốn phụ giúp gia
đình trong việc giáo dục trẻ rất cần sự hậu thuẫn của phụ huynh. Sự dấn thân
của người Trưởng phải thật sự tuyệt đối “ đơn phương” trong công tác thiện
nguyện của mình ngõ hầu đạt kết quả mà phong trào giao phó. Đó là lòng tin
tưởng của phụ huynh và từ đó, người Trưởng sẽ không còn đơn phương trong
công việc dấn thân của mình.
Bất cứ bậc phụ huynh nào cũng muốn con em mình trở nên người
gương mẫu, công dân tốt. Người Trưởng cũng vậy, việc hướng dẫn đoàn sinh
mỗi tuần vài giờ thật sự rất khó khăn để đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ
huynh. Thế nhưng, phương pháp Hướng đạo đã đạt được mục tiêu qua lòng
nhiệt tâm, sự yêu trẻ, nhẫn nại với sự trong đợi phần thưởng đến với mình là
được nhìn thấy đoàn sinh trở nên người hữu dụng và sẽ tiếp nối đàn anh
hướng dẫn đàn em sau này.
Trong sinh hoạt hiện nay tại hải ngoại, mối liên hệ giữa Trưởng, Đoàn
sinh và Phụ huynh có thể nói không thể tách rời được, tùy theo giai đoạn
hướng dẫn và giáo dục, mỗi thành phần đều quan trọng như nhau…và khi kết
quả đạt được, phần thưởng không riêng thành phần nào thừa hưởng mà tất cả
đều được phần thưởng đó ngang nhau. Tuy nhiên, muốn được vậy, chúng ta
cần tích cực hơn nữa, mối tương quan cần được bồi đấp, sự dấn thân không
mai một, sự mong đợi sẽ sớm thành hiện thực và sự gắng sức học tập sẽ đạt
hiệu quả…

Người ta càng thành tâm thực hiện những gợi ý khi họ hiểu rõ mục đích của chúng.

A man carries out suggestions the more wholeheartedly when he understands their aim
Baden Powell
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Tạp Ghi Phụ Huynh…

Hàng năm cứ vào đầu hè, một số các em

trong liên đoàn tốt nghiệp trung học. Một quảng đời
học sinh miệt mài đủng quần vớí ghế nhà trường tạm
ngừng để sửa soạn bưóc vào ngưỡng cưả đại học.
Đồng thời cũng là lúc các em rời đoàn.Có em còn nuôi
ý định tiêp tục sinh hoạt nếu thu xếp việc ăn học thuận
tiện. Được thu nhận vào các trường gần gia đình là
ước mong của các bậc cha me. Không ai trong chúng
ta phủ nhận thành quả tốt đẹp mà phong trào hướng
đạo ảnh hưởng sâu đậm trong công cuộc giáo dục và
đào tạo những công dân hữu ích. Các em trong thâm
tâm muốn đến phiên mình dìu dắt đàn em; đền ơn đáp
nghĩa các Trưởng đã dành tâm sức gầy dựng cho mình
gặt hái những thành qủa đáng tự hào đó.Phần phụ
huynh, chúng ta hẳn thở phào cho một giai đọan kiên
trì theo con tạm chấm dứt. Từ nay hết đưa đón, tới lui.
Có dịp chạy xe trên MacFađden ngang qua
công vien West Park tự nhiên người lái giảm tốc độ,
đưa mắt nhìn về một nơi quen thuộc. Ở đấy dù là ngày
trong tuần ít bóng người hay một chủ nhật linh động
hình ảnh các đoàn sinh đang họp; trong tâm trí phụ
huynh này thoáng hiện một “khung trời kỷ niệm”.
Những tháng ngày nào đó mình đã từng đưa con đến
đây;theo dỏi từng bước tiến bộ của con trong sinh
hoạt. Găp gỡ,hội họp,trao đổi,tâm tình cùng các phụ
huynh khác vài vấn đề dạy dỗ con cái. Mối quan hệ
ngày thêm thắm thiết. Rồi những ngày trại say sưa với
nắng quái; những đêm co ro lạnh lẻo trong lều vưà tự
rưả mình sao đem thân ta bỏ chốn này.
Những đêm lưã trai bập bùng trong sương
cùng mọi người ca hát vui đuà tưởng chừng sống lại
tuổi đôi mươi. Mỗi chúng ta đã hoà đồng chung sống
trong một đại gia đình. Thăng trầm của liên đoàn lúc
vui (văn nghệ, kỷ niệm sinh nhật,thăng tiến đẳng
cấp…)lúc buồn (thăm bệnh,chia buồn…)hầu như gắn
bó mỗi phụ huynh tinh thần tương thân tương trợ
chẳng khác mấy tinh thần hướng đạo mà con em chúng
ta được hấp thụ từ phong cách gương mẫu của
Trưởng.
Một trong các lý do thuần tuý tình cảm trên
khiến phụ huynh có con em đã hay đang rời đoàn gọi
nhau.Cần giữ mối dây. Con em chúng ta còn phone
qua phone lại thăm hỏi trao đổi tin tức cho nhau. Trở
ngại nào khiến chúng ta bặt vô âm tín. Nên chăng tạo
dịp gặp gỡ; ngồi lại cùng nhau nối lại tâm tình Chí
Linh.Thỉnh thoảng cần khích lệ, yểm trợ tinh thần hay
tài vật cho các em. Xin cứ thoải mái gợi ý kêu gọi sự
đồng thuận. Không ràng buộc, không cam kết: quý vị
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nào đồng điệu; quan tâm tới xin tự động nối dây.Bảo
đảm càng đông càng vui.
Khởi đầu tạm lấy danh xưng:Nhóm Cựu Phụ
Huynh Chí Linh.Xin mời.Tạm chấm dứt bài tản mạn
bằng câu hát mỡ đầu sinh hoạt ca sau đây:
Dây thân ái lan rộng muôn nhà
Tay sắp xa nhưng tim không xa…
Nhóm Cựu Phụ Huynh
Liên Đoàn Chí Linh

Hãy vào thăm trang nhà
www.liendoanchilinh.com
Taøi Chaùnh Phuï Huynh:
Tính ñeán ngaøy 7/30/2008 :
Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . . . $ 3,118.00
Thu:
Nieân lieãm töø phuï huynh : 1,440.00
Tiền thu bán lon
: 38.00
… . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,478.00
Chi :
Cấp quỹ cho các đơn vị
: 300.00
Sinh hoạt Liên đoàn
: 320.00
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $620.00

Toàn quyõ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 3,976.00

Quỹ Thẳng Tiến 9 cho Đoàn sinh:
7/30/2008
Phụ Huynh Nguyễn Nhạc yểm trợ
Quán Phở tháng 6/08
½ Tổng hội SV yểm trợ LĐ

:1,000.00
: 532.00
: 250.00

Tồn quỹ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 1,780.00
trang 2

Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn...

Trại Huấn Luyện ĐT/ĐP :
Ngày 16-18 tháng 5, nhằm trang bị thêm kiến thức

và thuật lãnh đạo, các Đội Trưởng Đội Phó đã
được khuyến khích tham dự trại huấn luyện đã
được tổ chức tại Ó’Neil Park. Các em ngoài
chương trình học tập còn có cơ hội tổ chức các
trò chơi, tổ chức lữa trại, soạn thảo chương trình
sinh hoạt.v.v…
Silver Award :
Ngày 3 tháng 6, 2008 tại hội trường thành phố
Westminster, Service Unit thuộc Hội Nữ Hướng
Đạo Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi lễ dành cho các
em Cadette thuộc các đơn vị trong học khu, Thiếu
Nữ Nhị Trưng đã có 4 em đạt đẳng thứ Silver kỳ
này : Tammy Mac, Madille Kha, Tiffiny Phan và
Picnic ra Trường :
Sáng chủ nhật, ngày 15 Tháng 6, 2008. Liên đoàn
tổ chức pinic tại bãi biển Corona Del Mar để
mừng 12 Thanh sinh tốt nghiệp trung học để
chuẩn bị cho tiến trình bước vào đại học, quý gia
đình của các em ra trường năm nay cũng đã thực
hiện phần ẩm thực để khoản đãi LĐ
Trại Bay Whitewater :
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Ngày 20-22 Tháng 6 Thanh đoàn và Ban Huynh
Trưởng Liên đoàn đã tổ chức một kỳ trại bay 2
ngày thuộc miềm Bắc Cali, chuyến trại bay gây
nhiều thích thú cho các Thanh sinh.
Chào Cờ Kỷ Niệm 25 Hội Nghị Costa Mesa:
Ngày 12 Tháng 7 năm nay, Qua sự ủy nhiệm của
BTV Hội Đồng Trung Ương / Hướng Đạo Việt
Nam. Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tổ chức ngày sinh
hoạt kỷ niệm 25 năm Hội Nghị Huynh Trưởng
Hướng Đạo Việt Nam tại Costa Mesa. Ngày 3
tháng 7, 1983, Hội Nghị đã đề ra một hiến
chương, thành lập nên Hội Đồng Trung Ương.
Chương trình gồm có phần chào cờ buổi sáng tại
Huntington Beach park dàng cho tất cả các đơn vị
và truyền thong hải ngoại, vào buổi tối, họp mặt
các Trưởng và thân hữu để thuyết trình về các
giai đoạn của Phong trào HĐVN.
LĐ Chí Linh là thành viên của Miền, nên LĐ đã
tham dự đông đủ trong chương trình kỷ niệm trên.

Eagle Project :
Ngày 20 tháng 7. Thanh sinh Kevin Võ đã thực
hiện công trình trồng cây cho thành phố Costa
Mesa, công tác đã nhận được sinh trợ giúp tích
cực của Thanh đoàn Lê Lai, các Thanh sinh đã có
mặt từ sang sớm để thực hiện, công tác đã hoàn
tất trước thời gian dự trù, đây là công trình thứ 4
của Liên đoàn thực hiện trong năm nay.
Phần Thưởng ra trường :
Ngày 27 tháng 7, 11 em Thanh sinh đã có mặt
trong buổi lễ chào cờ sinh hoạt Liên đoàn đặc
biệt. Một Nhóm cựu phụ huynh đã yêu cầu liên
đoàn dành thời gian trên để có thể gửi đến các em
Thanh sinh một món quà tượng trưng khi các em
ra trường trung học, chuẩn bị bước vào ngưỡng
cửa đại học.
Đặc biệt hơn là trong số 12 em ra trường năm
nay, 2 em Kevin Khoa Nguyễn và Linda Nguyễn là
thủ khoa của trường 2 em theo học.
trang 3

Sinh Hoaït Khaép Nôi...
Traùng Ñoaøn Nguyeãn Traõi:

- Buổi sinh hoạt toán Lam Sơn đã diễn ra từ 5 đến 9
giờ tối thứ bẩy, ngày 5 tháng 7 ,2008 tại câu lạc bộ
Fleur-De Lys gồm có các ACE
Hoàng Kim Châu,Cao Ngọc Cường, Phạm Ngọc
Phước, Vương Văn Thư, Lương Chí Hiếu ( tức Hiếu
Watt ), Trần Sato, Nguyễn Minh Nguyệt và Đặng Quốc
Thắng
1. Toán trưởng Đặng Quốc Thắng kiểm điểm tình
hình sinh hoạt trong thời gian qua và cho biết

số tráng sinh hiện hữu có 14 TS đã đóng niên
liễm cho năm 2008, đồng thời kêu gọi ACE
tiếp tục đóng niên liễm để sinh hoạt với Toán.
2. Việc bàn giao trách vụ toán trưởng được hoãn
lại vì anh cựu toán trưởng vắng mặt
3. Phổ biến bản dự thảo nội lệ Tráng đoàn để
ACE thảo luận.
4. Phổ biến việc bầu Tráng trưởng cho nhiệm kỳ
tới sẽ diễn ra vào tháng 9/2008 chiếu theo nội
lệ Tráng đoàn.
5. Chương trình sinh hoạt sắp tới : Họp Toán
vào tháng 9 nhân dịp Lễ Lao Động, Tham dự
trại Miền vào tháng 11/08
- Nội San số 7 của Tráng Đoàn Nguyễn Trãi đã phát
hành nhân kỷ niệm đệ lục chu niên ngày thành lập
tráng đoàn, đồng thời để mừng 25 năm kỷ niệm hội
nghị huynh trưởng Hướng Đạo Việt Nam Costa Mesa (
3/7/1983).
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- Xưởng báo chí tráng đoàn cảm tạ sự đóng góp bài vở
của quý Trưởng và ACE khắp nơi. Bên cạnh đó, XBC
cũng không quên gửi đến quý Trưởng Nghiêm Văn
Thạch, Nguyễn Văn Thuất, Nhử Văn Trí, Đoàn Văn
Thiệp, Đoàn thị Liên, Liên đoàn Chí Linh, quý ACE
Hoàng Kim Châu, Trần Công Hoàng, Trần Mai Hoa,
Nguyễn Cửu Lâm, Nguyễn Liên Hương, Cao Ngọc
Cường, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Vũ Thu Hương,
Trần Thu Hà, Nguyễn Bá Thành, Đặng Quốc Thắng,
Lý Nhật Hui và Toán Nhị Khê đã tích cực đóng góp tài
chánh cho việc phát hành nội san năm nay.

Tin Tiền Thẳng Tiến 9:
Thân mời quý trưởng và các em Hướng Đạo thuộc
các Liên Đoàn Miền Tây Nam Hoa Kỳ cùng quý
phụ huynh tham dự trại thử nghiệm “Tiền Thẳng
Tiến IX” trong ba ngày 15, 16 và 17 tháng 8 năm
2008 tại:
San Lorenzo Park, 1160 Broadway St., King City,
CA 93930
• Nhập Trại: Từ 3 giờ đến 6 giờ chiều Thứ
Sáu, ngày 15 tháng 8 năm 2008.
• Rời trại: Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ sáng
Chủ Nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2008.
• Lệ phí: $50.00 cho mỗi trại sinh, bao
gồm trại phí, các bữa ăn và quà lưu niệm.
Thể Lệ Ghi Danh:
1. Các trưởng, các em Hướng Đạo và các phụ
huynh: Điền đầy đủ các chi tiết “Phiếu Ghi Danh
Tham Dự Trại (INDIVIDUAL Registration
Form)” Gửi các giấy tờ cùng với lệ phí trại đến
đại diện Đoàn/Liên đoàn của mình.
2. Đại diện các Đoàn/Liên Đoàn: Điền thêm
“Phiếu Ghi Danh Tham Dự Trại của Đoàn/Liên
Đoàn (GROUP Registration Form).”
Gửi tất cả giấy tờ và lệ phí của tất cả thành viên
trong Đoàn/Liên Đoàn về ban tổ chức (chi phiếu
ghi trả cho VCS – Memo: Tiền TT IX) về địa chỉ:
Thẳng Tiến 9 - 2647 Senter Rd, Box 999, San
Jose, CA 95111, USA * Hay trao cho trưởng Lưu
Vĩnh Thái (Liên Đoàn Hướng Việt).
3. Hạn chót để ghi danh và đóng lệ phí là ngày 15
tháng 7 năm 2008. Sau ngày 15 tháng 7 năm
2008, tiền lệ phí sẽ là $75.00 cho mỗi trại sinh.
4. Vì là trại ngắn hạn, các Đoàn/Liên đoàn sẽ tự
lo, mang theo và giữ các Health forms,
Emergency Consent for Minor của thành viên
mình cũng như lo các thủ tục Tour Permit,
Permission Slip, vv… theo luật lệ của BSA và
GSUSA thường lệ.
trang 4

5. Các đơn Ghi Danh Tham Dự Trại, và tin tức
được
niêm
yết
trên
trang
nhà:
http://hdvietnam.net/sanjose
Hẹn gặp tất cả ở Trại Tiền Thẳng Tiến IX.
Kỷ Niệm 25 năm Costa Mesa:
Ngày 3 tháng 7 năm 1983, một hội nghị huynh trưởng
Hướng Đạo Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố
Costa Mesa, miền Nam California, một hiến chương và
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam ra đời.
Ngày 12 tháng 7, 2008, Miền Tây Nam Hoa Kỳ được
sự ủy nhiệm của Ban Thường Vụ đã tổ chức ngày sinh
hoạt kỷ niệm 25 năm hội nghị Costa Mesa.
Chương trình bao gồm lễ chào cờ vào buổi sáng tại
Huntington Beach Central Park với phần trình bày các
kỷ năng Hướng Đạo do các đơn vị thực hiện.
Buổi chiều tại trung tâm sinh hoạt Nữ Hướng Đạo
thành phố Anaheim, thuyết trình các giai đoạn sinh
hoạt của Phong trào Hướng Đạo Việt Nam cũng như
những cảm tưởng của các nhân chứng 25 năm trước.
Tham dự ngày sinh hoạt ngoài các đơn vị Miền Tây
Nam Hoa Kỳ còn có :

Ñeå tieáp noái caùc khoùa huy hieäu Röøng tröôùc, Khoùa huy
hieäu Röøng WR-TN-06 ñoàng thôøi seõ laø khoùa huy hieäu
Röøng Tuøng Nguyeân VI.
Quyù Tröôûng coù theå thu xeáp tham döï ghi danh tröïc tieáp
vôùi Hoäi , Phieáu ghi danh seõ ñöôïc thoâng tö ñeán quyù
Tröôûng trong töông lai raát gaàn.
Quyù Tröôûng coù theå ñaët caâu hoûi, goùp yù hay cho bieát seõ
tham döï qua ñòa chæ ñieän thö sau :
tungnguyenbsa6@yahoo.com.

Khóa Văn Hóa và Truyền Thống :
Khóa Văn Hóa và Truyền Thống 9 từ 11 đến
13.7.2008 tại trại trường Glenfield-đất trại cũ của
Thẳng Tiến 5 (Sydney Australia) đã kết thúc với kết
quả mỹ mãn. Với tổng số 44 tham dự viên, Khóa
gồm có 28 khóa sinh, 9 HLV và 7 nhân viên phục
vụ. Thời tiết hoàn toàn khô ráo, dù có phần hơi
lạnh vì đang là mùa đông tại nước Úc.

Miền Đông Hoa Kỳ :
-

Trưởng Vĩnh Đào từ Pháp
Trưởng Vỏ Thành Nhân và Phạm Duy Chiêu
từ Miền Đông Hoa Kỳ.
Trưởng Đổ Phát Hai từ Miền Trung Hoa Kỳ
Trưởng Trần Hoàng Thân, Trần Văn Long,
Trần Anh Kiệt từ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

Ủy Ban HĐVN
Committee :.

(

Vietnamese

National

Khoùa huy hieäu Röøng WR-TN-06 theo thuû baûn Hoäi
Höôùng Ñaïo Hoa Kyø ( BSA) seõ ñöôïc thöïc hieän daønh
cho caùc Tröôûng Höôùng Ñaïo goác Vieät seõ ñöôïc tieán
haønh taïi traïi Pupukea ôû ñaûo Oahu thuoäc tieåu bang
Hawaii, USA trong 7 hoâm, keå töø ngaøy 26 thaùng 4,
2009 cho ñeán ngaøy 2 thaùng 5 naêm 2009.
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Sau 4.5 năm sinh hoạt, Ấu Đoàn Lương Thế Vinh nay
đã phát triển thành Liên Đoàn Gia Định. Liên Đoàn sẽ
bao gồm Ấu Đoàn Lương Thế Vinh, Nữ Đoàn Lê Chân
cho các em nữ, và Thiếu Đoàn Lý Thường Kiệt cho các
em Nam.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Liên Đoàn Trưởng sẽ là
Phạm Ngọc Lâm và Liên Đoàn Phó sẽ là Tr. Hoàng
Thục. Liên Đoàn vẫn họp vào chiều Thứ Hai tại
trường trung học Thomas Jefferson HS of Science &
Technology ở Annandale.
Khi cần liên lạc Liên Đoàn Gia Định, xin quý trưởng
liên lạc:
Tr. Hoàng Thục: thoang0@gmail. com
DT: 571-228-4452.
Tr. Lâm:
lacda97@gmail. com
DT: 703-204-2066.
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LIEÂN ÑOAØN ÑAÁT VIEÄT - 815
Houston – Texas

Minh, Traàn Nhaät Taân, Traàn Tuyeát Hoa vaø Thaân
Troïng Sang. Tröôûng Hoa vaø Sang tröôùc ñaây laø phuï
huynh.
Baày tröôûng Cao Ngoïc Cöôøng, phuï taù baày tröôûng
Ñaëng Quoác Thaéng, Phi Laâm vôùi söï trôï löïc cuûa hai
phuï huynh Thuûy Ngoâ vaø Thuûy Taêng.
Thanh tröôûng laø Marie Vuõ vôùi phuï taù Hoaøng Haïnh vaø
caùc tröôûng coá vaán huaán luyeän Nguyeãn Minh Nguyeät,
Löông Chí Hieáu, Traàn Uyeân, Jimmy Nguyeãn.

Caùc traùng sinh toaùn Lam Sôn thuoäc traùng
ñoaøn Nguyeãn Traõi laø Hoaøng Kim Chaâu, Cao Ngoïc
Cöôøng, Phaïm Ngoïc Phöôùc, Traàn Ngoïc Toaøn, Ñaëng
Quoác Thaéng vaø Vöông Vaên Thö thaønh laäp lieân ñoaøn
Ñaát Vieät sau khi ñöôïc söï khuyeán khích vaø ñoàng yù cuûa
linh muïc Hoaøng Vaên Thieân vaø hoäi ñoàng muïc vuï
thuoäc giaùo xöù Ñöùc Meï Loä Ñöùc.

Hôn moät nöûa soá tröôûng ñaõ tham döï caùc khoùa huy hieäu
Röøng (Wood Badge) neân ñöôïc Rising Star District
coâng nhaän laø Exellent Unit. Caùc tröôûng chöa coù Baèng
Röøng cuõng ñaõ qua caùc khoùa huaán luyeän caên baûn vaø
nhieàu tröôûng ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng baèng khen trong
naêm 2006-2007 cuûa District.

Lieân ñoaøn thaønh laäp ngaøy 11 thaùng 6 naêm 2006 vôùi
moät ñôn vò ñaàu tieân laø thieáu ñoaøn Lam Sôn (troop
815) cho tôùi nay coù 27 thieáu sinh. Ñeán thaùng 1-2008
moät AÁu ñoaøn mang teân Phuø Ñoång (Pack 815) baét ñaàu
hoaït ñoäng vôùi 15 soùi con. Thaùng 6-2008 thanh ñoaøn
Hoa Lö (Crew 815) ra ñôøi vôùi 8 Thanh sinh.
Sau hôn moät naêm hoaït ñoäng, soá tröôûng ñaõ gia
taêng leân con soá hôn gaáp ba ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu
phaùt trieån cuûa lieân ñoaøn thuoäc vuøng taây baéc thaønh
phoá Houston.
Caùc tröôûng goàm coù: LÑT Cao Ngoïc Cöôøng, LÑP
Traàn Ngoïc Toaøn, Thieáu tröôûng Phaïm Ngoïc Phöôùc,
phuï taù thieáu tröôûng Vöông Vaên Thö, Cao Nguyeân
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Ban baûo trôï goàm caùc phuï huynh do chò Lan Thaân
ñaûm traùch. Chò Lan Thaân ñaëc traùch vieäc gaây quyõ,
chuyeån vaän do Anh Ngoâ Vaên Ban, aåm thöïc do chò
Christina Phaïm vôùi söï coäng taùc ñaéc löïc cuûa taát caû phuï
huynh trong lieân ñoaøn ñeå giuùp cho caùc tröôûng coù ñuû
thì giôø höôùng daãn caùc em.
Ñoái vôùi ñoaøn sinh, ngoaøi vieäc ñöôïc caùc
tröôûng höôùng daãn sinh hoaït vaø huaán luyeän theo caùc
thuû baûn cuûa BSA ñeå thaêng tieán ñaúng caáp Höôùng Ñaïo
vaø ñaït nhöõng chuyeân hieäu (merit badge), caùc em coøn
ñöôïc höôùng daãn ñeå aùp duïng vaø gìn giöõ truyeàn thoáng,
thöïc hieän ñuùng caùc nghi thöùc vaø taäp tuïc cuûa Höôùng
Ñaïo Vieät Nam cuõng nhö coá gaéng duy trì vaø baûo toàn
vaên hoùa Vieät Nam. Lôùp Vieät ngöõ do caùc tröôûng phuï
traùch haøng tuaàn ñeå trao doài theâm khaû naêng noùi tieáng
Vieät cuõng nhö hieåu bieát veà lòch söû, ñòa lyù vaø vaên hoùa
Vieät Nam cho caùc em.
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Caùc em tham gia taát caû caùc kyø traïi ñoaøn, traïi lieân
ñoaøn, traïi mieàn, traïi huaán luyeän ñoäi tröôûng, traïi cuûa
district vaø council (summer camp vaø winter camp).
Hieän ñaõ coù boán thieáu sinh ñaït danh hieäu Höôùng Ñaïo
haïng nhaát trong ñoù coù em Christopher Khang Thaân laø
ñoäi tröôûng nhaát ñöôïc ñeà nghò theo hoïc khoùa NYLT
(National Young Leader Training) do Council toå chöùc
vaø tröôûng Phaïm Ngoïc Phöôùc laøm tröôûng Huaán Luyeän
cuûa traïi naøy. Nhieàu em ñaõ ñaït ñöôïc töø 15 ñeán 20
chuyeân hieäu. Caùc em ñöôïc höôùng daãn tham gia caùc
coâng taùc thieän nguyeän nhö thaêm nhaø döôõng laõo, sinh
hoaït vôùi caùc community taïi ñòa phöông, phaùt quaø
trong dòp leã Giaùng Sinh... gaây quyõ cho lieân ñoaøn vaø
Council.

naêm 2006 vaø 2007. Laàn ñaàu caùc em nhaän ñöôïc naêm
giaûi thöôûng vaø laàn thöù nhì ñöôïc ba giaûi thöôûng. Baèng
söï hy sinh cuûa caùc tröôûng vaø söï ñoùng goùp, hoã trôï tích
cöïc cuûa phuï huynh, lieân ñoaøn Ñaát Vieät duø sinh sau ñeû
muoän taïi thaønh phoá Houston, chaéc chaén seõ coù nhieàu
Höôùng Ñaïo Sinh toát vaø gioûi. Hy voïng vaøo muøa heø
naêm 2009, laàn ñaàu tieân lieân ñoaøn Ñaát Vieät seõ coù maët
trong traïi hoïp baïn theá giôùi Höôùng Ñaïo Vieät Nam taïi
mieàn Baéc California.

Lòch Sinh Hoaït LÑ :

Maëc daàu ñòa ñieåm sinh hoaït ôû trong khuoân
vieân nhaø thôø nhöng tröôûng vaø ñoaøn sinh cuûa lieân
ñoaøn thuoäc nhieàu thaønh phaàn toân giaùo khaùc nhau. Do
ñoù caùc tröôûng raát quan taâm ñeán ñôøi soáng taâm linh cuûa
caùc em-laø moät trong nhöõng nguyeân taéc caên baûn cuûa
Phong Traøo Höôùng Ñaïo. Caùc tröôûng luaân phieân ñeán
vieáng thaêm ñoaøn sinh taïi nhaø ñeå thaét chaët moái daây
giöõa gia ñình vaø Höôùng Ñaïo ñoàng thôøi trao ñoåi yù kieán
veà söï tieán boä hoaëc trôû ngaïi trong sinh hoaït cuûa caùc
em. Nhöõng cuoäc thaêm vieáng naøy cuõng laø ñoäng cô
khuyeán khích cho caùc em söûa ñoåi caùch sinh hoaït,
caùch giuùp ñôõ cha meï vaø vieäc giaûi trí cuûa caùc em trong
gia ñình. Chöông trình naøy ñöôïc söï ñoàng tình vaø coäng
taùc raát nhieät tình cuûa phuï huynh. Tröôûng vaø phuï
huynh cuõng taïo nhieàu cô hoäi cho caùc em ñeán nhaø chôi
vôùi nhau, cuøng nhau bôi loäi, thi ñua naáu aên, xem
phim, ñoïc saùch...
Lieân ñoaøn Ñaát Vieät ñaõ döï hai kyø traïi hoïp baïn
Höôùng Ñaïo Mieàn Trung Hoa Kyø vaøo dòp leã Taï Ôn
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Thaùng 8/2008 :
1-3 TrạiLiên Liên Đoàn
10
Hoïp Ñoaøn
17
Hoïp Ñoaøn
22-24 Trại Liên Kết 12
Thaùng 9/2008 :
7
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
13 Phaùt quaø Trung Thu
14 Sinh Nhaät LÑ – COH
21 Hoïp Ñoaøn
28 Hoïp Ñoaøn
Thaùng 10/2008 :
5
Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh
12
LÑ Car Wash
19 Hoïp Ñoaøn
26 Hoïp Ñoaøn
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Trailblazers

White Water

I

t was a normal meeting at Liên Doan Chi
Linh, but after the flag ceremony, Truong
Patrick wanted to talk to eight of the Boy
Scouts who were First Class and up. He told us about
the National Youth Leadership Training (NYLT) camp
and that we were eligible to go. Brainy and Alvin said
they would go, but they didn’t. In the end only Albert
Nguyên and I applied. Every Trailblazer applicant had
to go to a mandatory meeting at the Orange County
Boy Scout Council to turn in medical forms and to
have a backpack inspection. While the parents had to
go to a separate meeting, the Trailblazers had to go to
seven stations to learn more about the Trailblazer
program. Most of the stuff was common sense. For
example, if you play with fire, you get kicked out of
Trailblazers. Albert and I sat together during the ride
to Lost Valley (which was where the training was). We
arrived and then we had to find our nametags on the
table with a picture of an animal. I was in cougars and
Albert was in rattlesnakes. The first thing I thought
was that Trailblazers was a waste of time. The usual
routine was to wake up, have a flag ceremony, eat
breakfast, learn leadership skills, have a patrol leader
meeting, eat lunch, have a troop meeting, more
leadership training, another flag ceremony, and then a
special patrol activity. There were many fun traditions,
like when you lose a belonging then somebody gets to
put it in the blue box. Then, you have to dance or sing
for it during flag ceremony. One time, some Scouts
wrote someone else’s name on toilet paper and the
victim danced for it.
Trailblazers helped me learn how to set goals, visions,
and plans. On the second-to-last day, everybody had to
hike five miles with their hiking backpacks. Every
fifteen minutes there was a side stop where the Scouts
got candy and rest. At one stop, a guy named Eugene
told me that on Christmas, the course director
becomes Santa Claus and he gets the naughty Scouts
and uses them as reindeers. Eugene also told me that
Scouts who steal have to live in a forest and survive
with the ten essentials. When my patrol arrived,
everyone had to get out their tarps and set up for the
night. On the last day, the troop guides made the
breakfast and then everyone packed up. Everyone got
to see each other’s skits in the meeting hall. After that,
everyone and their parents arrived at the ending
ceremony where you get your medals and patches. In
the end, I had a good time and I learned how to plan
my goals and plans.
Patrick Nguyen
7/11/08
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S

o the sound of summer just starting, a
ten hour drive, crashing waters, and
life-threatening rocks did not make an appealing
combination to me. As it turns out, I can say
going whitewater rafting was one of the highlights
of my summer. The long, tedious drive made my
butt really numb. We took a break at a food
market where I got a spoon made from potatoes so cool. By the time we got to our campsite,
everything sickened me, like the hard ground,
humid weather, fire ants, unsanitary bathrooms,
and lots of weird-looking bugs. Alright, who
cares, since Saturday morning came along and we
put on life jackets and got on a bus which took us
to the place where our rafts were, which looked
nothing like whitewater. Actually we had to take a
little hike down to the river, and by then I was so
excited. Each of our boats consisted of 6 people
and an instructor. I was scared to be stuck with
DINH, because he
looked
devious.
NOT! I actually
pushed him off on
the first time he was
sitting on the front,
but I blamed Tom.
The trip down the
river was SO FUN! Everytime we went through a
rapid, I wished the whole river was a rapid. I got
to "ride the bull" (sit in the front of the boat with
your legs dangling out, and hanging on to a single
rope!) a few times. It was fun except the parts
where I fell into the water during rapids. :( How
life-threatening, man. The first time, FK pulled
me over but he randomly just let go! The second
time, my legs hit the rocks on the bottom. Oh yeah
and I pushed Mindy off too. >:) At the end of each
trip, people would just jump off their boats and try
to knock other people off theirs. The water was
legit, it was cold but perfect for the hot weather.
There were a lot of rocks on the bottom though.
This was the best camp ever, although I don't
think it could even be called a camp because it
was so kickback. All the leaders were in a funny,
and weird mood. Alina even walked us to town
and we kicked it at some park. I'd go again
anyday.
Kristine Trần
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Eagle Project:

No,

you are doing it the wrong way.
Wait, you’re not supposed to do that yet. Why
would you be messing around at a time like this?
These were the thoughts that gathered around in
my head before the big day. I didn’t know what
would happen to me if all the planning I had done
went to waste. Fortunately, none of these thoughts
affected me the next day.

It was one of the biggest days in Scouting,
if not the biggest. It was the day of my glorious
Eagle Project. After many weeks of planning and
meeting with people to get the project going, I was
finally ready to enter the spotlight. When I first
arrived at the Tewinkle Park, only Dinh and Tom
were there! Immediately I panicked like usual
because of the lack of manpower that was there.
However, everyone started appearing around half
an hour later then expected. I guess 6:00 is too
early for most people.

weather was not hot or cold, but perfect to work
under. Everywhere I turn I would see my crew
working their hardest on the plants that were
assigned. Everyone was very cooperative and
stayed on task. However, Annie and Tom on the
other hand, where hunting ducks for some random
reason. The supervisors there were very kind and
helpful the whole time. We then had lunch, which
was very delicious, thanks to all of the parents
that showed up to also show their support.

If it wasn’t for these people, I would have
never gotten this project going yet complete. I
would like to thank my friends and fellow Scouts
that helped me plan and work on the project. I
would like to thank all of the Scout leaders that
have helped me. They have checked and revised
my notebook many times, correcting all of the
errors that I had missed. Lastly, I would like to
thank my parents because without them none of
this would have happened. It was my parents that
have pushed and motivated me to be the person I
am today. They were the ones that drove me to all
of the places to meet up with people to get my
notebook checked and signed.
Kevin Vo

The day was great because of the weather
and the people that actually showed up. The
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PHÂN ƯU
Được tin Thân Mẫu
Trưởng Nguyễn Trung Hòa là
Cụ quả phụ NGUYỄN VĂN HỒI
Khuê danh Maria NGUYỄN THỊ XỨNG
Đã được Chúa gọi về vào lúc 10:45 sáng
Thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2008
(Ngày giờ tại Việt Nam)
tại Giáo xứ Tam Hà, Thủ Đức, Việt Nam
Hưởng đại thọ 97 tuổi

Được tin Nhạc Mẫu
Trưởng Phạm Ngọc Phước là
Cụ Bà Philomena

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN
Vừa mệnh chung chiều ngày 29 tháng 7-2008
Tại thành phố Houston, Texas
Hưởng thọ 80 tuổi
Xin chia buồn cùng Tr. Nguyễn Trung Hòa,
Tr. Phạm Ngọc Phước và gia quyến. Nguyện
cầu linh hồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Xứng,
Cụ Bà Philomena Nguyễn thị Hoàng Vân
sớm về hưởng
Nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Liên Đoàn Chí Linh
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi

PHÂN ƯU
Nhận tin
Thân Phụ Chị Phạm Thị Nhiệm
Ngoại Tổ Thiếu Nữ Jennifer Trương
Cụ Ông Đa Minh Phạm Công Rụ
ñaõ Tạ thế lúc 7 giờ tối
Ngaøy 04 thaùng 6 naêm 2008
Tại Việt Nam

HÖÔÛNG THỌ 92 TUOÅI
Xin chia buồn cùng,
Chị Phạm Thị Nhiệm và gia quyến. Nguyện
cầu linh hồn Cụ Ông Đa Minh Phạm Công Rụ
sớm về hưởng
Nhan Thánh Chúa
Nhận tin
Trưởng nam chị Phan Thu Yến

Anh VOÛ HOÀNG MINH
PHAÙP DANH: MINH BAÛO PHÖÔÙC
Sanh ngaøy 21 thaùng 6 naêm 1963 taïi Saøi Goøn,
Vieät Nam, ñaõ Qui Tieân ngaøy 22 thaùng 7 naêm
2008 (nhaèm ngaøy 20 thaùng 6 naêm Maäu Tyù), taïi
Orange County, California.

HÖÔÛNG DÖÔNG 45 TUOÅI
Xin chia buồn cùng chị Phan Thu Yến
và toàn thể tang quyến.
Nguyện hương linh Anh Võ Hồng Minh
sớm về Cõi Phật
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH
Có thể định nghĩa tóm tắt
Phong trào Hướng Đạo là một
tập đoàn huynh đệ trên thế
giới nhằm giúp ích mọi người

BiPi
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