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     Baûn tin C ÔØ  L A U 

Soá 64            Ñòa chæ lieân laïc : 7169 Santa Isabel Dr   Buena Park, CA 90620                    12/2013 

BAN HUYNH TRÖÔÛÛNG LIEÂN ĐOAØN 

Lieân Ñoaøn Tröôûng: 
Tr. Vinh Tröông       (714) 548-6746 
E-mail : vinh_truong88@yahoo.com 
 
Lieân Ñoaøn Phoù : 
Tr. Lee Alina       (714 )308-0372 
Tr. Mai Anh (Trish)       (714) 312-9488 
 
Caùc Tröôûng Phuï Taù : 
Tr. Traàn Nghóa       (213) 519-8882 
Tr. Kathy Vaên       (714) 728-5236 
Tr. Traàn Khoa       (714 )204-6886 
Tr. Lyù Nhaät Hui      ( 714 )308-0194 
Tr. Traàn Ñònh       (714) 658-0654 
Tr. Mathew Mai       (714) 901-2269 
Tr. Christine Nguyeãn      (714) 791-1670 
Tr. Brainy Vuõ      (714) 747-1798 
Tr. Juile Huyønh      (714) 905-6716 
 
http://www.liendoanchilinh.com 
 

Ban Baûo Trôï : 
 
Tröôûng Ban:       (714) 589-4360 
 Anh Danny Buøi 
 dannyb2629@yahoo.com 
Phuï Taù:        (714) 360-4994 
 Anh Traàn Leã  
Thuû quyõ:        (714) 696-4810 
 Chò  Ñaëng Chi 
Thö Kyù :        (714) 478-6445 
 Chò Voõ Minh Thu 
Xaõ Hoäi:        (714) 495-8785 
 Anh Nguyeãn Nhö Nhaïc 
Ban Aåm Thöïc :       (714) 251-1201 
 Anh Vieät Phan 
Vaên Ngheä :       (714) 489-3629 
 Anh Phaïm Hieán 
Theå Thao :       (714) 467-6370 
 Anh Nguyeãn Trieäu 
Höôùng Daãn Vieät Ngöõ :  (714) 369-3884 
 Anh Traàn Thuaän 
Ñ.D Thanh:      (714 ) 530-7438 
 Anh Nguyeãn Taân 
Ñ.D Thieáu Nam:       (310) 663-8455 
 Anh Leâ Khaûi 
Ñ.D Thieáu Nöõ:       (714) 247-9511 
 Anh Nguyeãn AÂn 
Ñ.D Soùi Nam:      (714) 926-4729 
 Anh Traàn Duõng 
Ñ.D Chim Non:       (310) 748-7205  
 Chò Toân Nöõ Thi 

Thaúng Tieán 10... 
 Traïi Giöõ Vöõng 17 ñoàng thôøi laø traïi Tieàn Thaúng Tieán 
10 ñaõ dieãn ra taïi Golden Ranch töø 8 ñeán 10 thaùng 11 naêm 
2013 ñeå chuaån bò cho Traïi Hoïp Baïn Höôùng Ñaïo Vieät Nam 
Thaúng Tieán 10 do Hoäi Ñoàng Trung Öông toå chöùc. 

Vì lyù do ngoaøi yù muoán, Ban Toå Chöùc traïi Thaúng Tieán 10 phaûi 
thay ñoåi ñòa ñieåm toå chöùc traïi, cho ñeán nay, ñöôïc bieát Camp 
Strake ( 11322 Interstate 45 Southbound Coroe, Texas 77302) seõ laø ñòa ñieåm toå chöùc 
traïi, hy voïng ñuùng nhö vaäy vì chæ coøn hôn 7 thaùng nöûa, Anh chò em Höôùng Ñaïo goác 
Vieät treân toaøn theá giôùi seõ teà töïu sinh hoaït beân nhau trong moät tuaàn leã taïi Houston, 
Texas, Ñaát traïi vaøo 11 naêm tröôùc ñaõ laø nôi toå chöùc traïi Thaúng Tieán 7 vaøo heø naêm 
2002. 
Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa kyø traïi naøy : 
• Cuøng moät ñaát traïi seõ toå chöùc 2 kyø traïi Thaúng Tieán. 
• Caùc Tieåu traïi Tröôûng ñeàu do caùc Tröôûng töø caùc tieåu bang khaùc ñaûm traùch.. 
• Laàn ñaàu tieân traïi Thaúng Tieán tröïc tieáp toå chöùc bôûi  Hoäi Ñoàng Trung Öông/

Höôùng Ñaïo Vieät Nam tuyeån choïn Traïi Tröôûng . 
• Thôøi gian traïi Thaúng Tieán 10 : Nhaäp traïi ngaøy thöù saùu 27/6/2013, khai 

maïc traïi ngaøy thöù baûy 28/6. Traïi beá maïc vaøo ngaøy thöù naêm 3/7/2013. 
• Traïi phí : ghi danh baét ñaàu vaøo ngaøy 1/1/2014 qua heä thoáng internet : töø 

1/1/2014 ñeán heát ngaøy 28/2/2014 = $220.00, töø 1/3/2014 ñeán heát ngaøy 
30/4/2014 = $250.00, sau ngaøy 30/4/2014 = $280.00. Traïi phí bao goàm 
aåm thöïc seõ do nhaø haøng Kim Sôn ñaûm traùch aên saùng vaø chieàu, buoåi tröa 
BTC xöû duïng caùc Food Trucks ñeå cung caáp. BTC seõ cung caáp theâm nöôùc 
ñaù cho caùc ñôn vò nhöng giôùi haïn 

• Taát caû moïi ngöôøi coù theå ghi danh tham döï traïi nhöng phaûi qua moät ñôn vò 
thuoäc HÑTÖ, BSA hay GSUSA vôùi caùc ñieàu kieän sau : ñoùng traïi phí, 
hoaøn taát caùc thuû tuïc nhö giaáy khaùm söùc khoûe coù chöùng nhaän cuûa Baùc Só 
gia ñình, tuaân thuû noäi quy traïi… 

• Thôøi gian caùc ñôn vò ôû xa coù theå ñeán sôùm ñeå nhaäp traïi laø ngaøy thöù naêm 
26/6/2014 vaø rôøi ñaát traïi treã nhaát laø ngaøy thöù baûy 5/7/2014. Caùc ñôn vò 
seõ caém traïi theo Lieân ñoaøn vaø naèm trong khu vöïc cuûa MIEÀN , Chi Nhaùnh. 

• Nhöõng thaéc maéc coù theå tham khaûo treân trang nhaø cuûa traïi Thaúng Tieán 
10 : www.thangtien10.com  
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Taïp Ghi Phuï Huynh ... 

Möôøi Moät Naêm Nhìn Laïi : 

Moãi ngöôøi trong ñôøi, coù luùc phaûi nhìn laïi khoaûng 
thôøi gian nhaát ñònh ñeå kieåm ñieåm, ñeå oân laïi nhöõng 
kyû nieäm vui buoàn, hoaëc nhöõng söï kieän ñaùng ghi 
nhôù, nhö  20 naêm ngaøy cöôùi;  30 naêm ñònh cö taïi 
Hoa Kyø v.v…… Laø moät phuï huynh coù con em sinh 
hoaït trong lieân ñoaøn Höôùng Ñaïo Chí Linh ñaõ 11 
naêm, moät thôøi gian ñuû ñeå cho toâi vieát baøi “11 naêm 
nhìn laïi” vôùi hai yù chính laø: Söï phaùt trieån cuûa Lieân 
Ñoaøn Chí Linh keå töø ngaøy caùc con tham gia sinh 
hoaït Lieân Ñoaøn, vaø keát quaû cuûa caùc con em chuùng 
toâi ñaõ ñaït ñöôc. 

Toâi nhôù raát roõ, nhôø söï giôùi thieäu cuûa ngöôøi baïn voán 
goác Höôùng Ñaïo, ngaøy 22 thaùng 12 naêm 2002, toâi 
ñem 3 ñöùa con ñeán West Park nôi LD sinh hoaït ñeå 
ghi danh gia nhaäp. Quang caûnh West Park vaøo luùc 
10:00 saùng hoâm ñoù raát vaéng veû, phaûi chuù yù môùi 
thaáy 4 nhoùm, moãi nhoùm khoaûng möôi em trong 
ñoàng phuïc Höôùng ñaïo. Ngöôøi ñaàu tieân toâi tieáp xuùc 
laø Tröôûng Tröông Phuùc Loan. Vôùi nhieät tình vaø 
kinh nghieäm daïy doã caùc soùi con, Tröôûng Loan ñaõ 
giôùi thieäu sô löôïc veà LÑ Chí Linh khieán toâi caûm 
thaáy thaân gaàn vôùi LÑ ngay phuùt ñaàu. Roài laàn löôït 
gaëp Tröôûng Lyù Nhaät Hui, Lieân Ñoaøn Tröôûng, vaø 
sau ñoù toâi laøm quen vôùi caùc phuï huynh khaùc maø 
nhieàu ngöôøi cuõng lôùn tuoåi, coù cuøng quaù khöù vaø 
hoaøn caûnh nhö toâi, neân vaøo nhöõng Chuû Nhaät, trong 
khi caùc con sinh hoaït trong ñoaøn AÁu, baûn thaân toâi 
cuõng daønh thôøi gian taâm tình vôùi nhöõng ngöôøi baïn 
môùi.  

 

 

 

 

 

 

 

Noùi veà Lieân Ñoaøn, luùc naøy chæ môùi thaønh laäp ñöôïc 
moät naêm, ñoaøn sinh coøn ít, khoaûng 40 em, phuï 
huynh khoâng nhieàu, vaø dó nhieân thieáu caû Tröôûng. 
Khoù khaên raát nhieàu, nhöng trong moãi ngöôøi, ôû 
moãi vò trí, taát caû ñeàu haêng say, coá gaéng vun ñaép 
ñeå LÑ tieán leân. Veà toå chöùc, Lieân Ñoaøn coù Ban 
Huynh Tröôûng vaø Ban Phuï Huynh. Ban Huynh 
Tröôûng traùch nhieäm veà “chuyeân moân, ñaøo taïo”. 
Luùc naøy haàu heát caùc Tröôûng ñeàu lôùn tuoåi; tröôùc 
30 thaùng 4 naêm 1975, hoaëc ñaõ laø Tröôûng, hoaëc ñaõ 
töøng laø ñoaøn sinh trong caùc Lieân ñoaøn Höôùng 
Ñaïo ôû Mieàn Nam Vieät Nam. Ban Phuï Huynh, theo 
noäi quy, thöïc hieän nhöõng phaàn vieäc, hoaëc coù yù 
kieán nhaèm phuï giuùp cho ban Huynh Tröôûng hoaøn 
thaønh traùch nhieäm ñaøo taïo ñoaøn sinh. Söï phoái hôïp 
giöõa 2 ban naøy raát haøi hoøa, LÑ Chí Linh tieáp tuïc 
lôùn maïnh. Tuy nhieân, vì thieáu Tröôûng trong khi soá 
ñoaøn sinh taêng leân, cho neân vieäc ñaøo taïo caùc 
Tröôûng treû töø trong LÑ ñaõ laø vaán ñeà raát khaån 
thieát. Thaäm chí trong khi chôø ñôïi Tröôûng môùi, coù 
luùc ban Phuï huynh muoán nhaän moät soá phaàn vieäc 
cuûa Ban Huynh Tröôûng, nhöng khoâng thöïc hieän 
ñöôïc vì chuyeân moân vaø noäi quy roõ raøng ñaõ giôùi 
haïn. Noùi caùch khaùc, ban Phuï Huynh khoâng neân 
xen vaøo coâng vieäc cuûa ban Huynh Tröôûng. Ñeán 
nay, khoù khaên thieáu Tröôûng ñaõ ñöôïc giaûi quyeát toát 
ñeïp. Nhöõng Tröôûng hieän taïi taát caû ñeàu laø con em 
ñaõ töøng laø ñoaøn sinh cuûa LÑ nay ñaõ tröôûng thaønh, 
vaø laø löïc löôïng Tröôûng nhieät tình, haêng haùi, vaø töï 
tin cho coâng vieäc tröôùc maét.  
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Soá Ñoaøn sinh nhaän ñaúng thöù ngaøy caøng taêng, 
ñaëc bieät trong ngaøy kyû nieäm Sinh Nhaät laàn thöù 
12 cuûa LÑ toå chöùc taïi Celebrity Camp laø 8 Ea-
gle Awards, 1 Girl Scout Gold Award, vaø 3 Girl 
Scouts Silver Awards. Ñieàu naøy chöùng toû vieäc 
caûi caùch heä thoáng Tröôûng raát hieäu quaû, vì 
Tröôûng treû deã truyeàn ñaït baøi hoïc baèng tieáng 
Anh, nhaát laø Tröôûng treû, nhö anh chò cuûa ñoaøn 
sinh, höôùng daãn caùc em deã coù hieäu quaû hôn caùc 
Tröôûng lôùn tuoåi maø coù nôi coù luùc töï coi mình 
nhö cha chuù. Dó nhieân ñaây khoâng phaûi laø nguyeân 
nhaân duy nhaát ñöa LÑ ñeán thaønh quaû hieän nay 

Thaám thoaùt 11 naêm qua, caû 3 ñöùa con cuûa toâi ñeàu 
hoaøn taát caùc ñaúng caáp cao nhaát cuûa Nam Nöõ 
Höôùng Ñaïo goàm: 2 nöõ nhaän Gold Awards, vaø 1 
Nam nhaän Eagle Award. Vôùi keát quaû naøy vaø qua 
baøi vieát naøy, toâi thay maët cho gia ñình, chaân thaønh 
göûi lôøi caùm ôn ñeán taát caû thaønh vieân trong Lieân 
Ñoaøn Chí Linh. Tröôùc heát phaûi caùm ôn caùc em 
ñoaøn sinh, ñaëc bieät caùc em Kha Thanh ñaõ thöôøng 
xuyeân sinh hoaït hoïc taäp, tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp 
phuï giuùp baïn trong nhöõng project ñeå hoaøn taát ñaúng 

thöù. Caùm ôn taát caû quyù phuï huynh maø toâi ñaõ coù dòp 
coäng taùc trong coâng vieäc chung cuûa LÑ trong Ban 
phuï huynh, nhöõng ngöôøi baïn cho toâi cô hoäi ñeå taâm 
söï trong tình anh em, cuõng nhö coù yù kieán vaø giuùp ñôõ 
trong caùc projects cuûa caùc chaùu. Vaø cuoái cuøng phaûi 
noùi lôøi caùm ôn ñaëc bieät ñeán quyù cöïu Huynh Tröôûng, 
Huynh Tröôûng hieän nay maø moät thôøi ñaõ sinh hoaït 
hoïc taäp trong Lieân Ñoaøn, nay vì yeâu Höôùng Ñaïo 
maø ñaõ trôû thaønh nhöõng Huynh Tröôûng phuï traùch 
höôùng ñaïo cho chính Lieân Ñoaøn cuûa mình. Nghó 
cho cuøng thì toâi thaáy ai cuõng laø ngöôøi ñeå mình coù 
lôøi caùm ôn caû. OÂi, thaät nhieàu keå sao cho heát !!!  

Cuøng vôùi lôøi caùm ôn laø lôøi chuùc an laønh haïnh phuùc 
ñeán toaøn theå thaønh vieân vaø gia ñình trong Lieân 
Ñoaøn Chí Linh. 

Traàn Khieát    
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Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn: 

Traùng Hoàng Ñöùc : 
Nhaèm giuùp caùc em Thanh sinh ñaõ toát nghieäp 
Trung hoïc, ñang theo hoïc caùc Tröôøng Ñaïi hoïc 
Coäng Ñoàng gaàn nhaø vaø vaãn thöôøng xuyeân trôû laïi 
sinh hoaït vôùi Lieân ñoaøn, Ban Huynh Tröôûng ñaõ 
thaønh laäp moät Toaùn Traùng laáy teân laø Hoàng Ñöùc. 
Toaùn ñaõ sinh hoaït khaù laâu, tuy nhieân, ñeán thaùng 
2 vöøa qua, môùi chính thöùc coù buoåi hoïp vôùi Ban 
Huynh Tröôûng taïi Malibu Creek State Park. 
Toaùn Traùng seõ sinh hoaït ñoäc laäp vaø hoå trôï caùc 
ñôn vò vaø Lieân ñoaøn theo nhu caàu vaø khaû naêng 
sinh hoaït cuûa Toaùn , Toaùn do Tr. Matthew Mai 
traùch nhieäm ñieàu haønh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thanh ñoaøn Röõa Xe: 
Chuû nhaät, 27/10/2013, Thanh ñoaøn Leâ Lai baét 
ñaàu cho coâng taùc gaây quyõ ñaàu tieân do moãi Tuaàn 
toå chöùc, coâng taùc röõa xe taïi goùc ñöôøng West-
minster vaø Brookhurst do toaøn theå Thanh ñoaøn 
thöïc hieän ñaõ thu ñöôïc $583.00 bao goàm veù baùn 
tröôùc, tieàn thu taïi choå, baùn baùnh keïp do phuï 
huynh Minh Thu ñoùng goùp vaø cô sôû Yogurtland 
baûo trôï. 
 
 
 

 

Sinh hoaït Halloween : 
Trong chöông trình sinh hoaït cuûa Lieân ñoaøn, Ban 
Huynh Tröôûng coá gaéng taïo khoâng khí cho caùc 
HÑS coù cuoäc soáng phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh xaõ hoäi, 
Leã Halloween laø moät trong chöông trình sinh hoaït, 
caùc em hoùa trang vaø trình dieãn ñeå ñöôïc khen 
thöôûng vaø thi ñua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÁu ñi saên : 
Tuaàn cuoái cuûa thaùng 10 , Soùi con vaø Chim non ñaõ 
coù moät cuoäc ñi saên Corn Maze taïi Temecula city, 
caùc em coù moät chuyeán ñi saên nhieàu thuù vò qua troø 
chôi traïm taïi ñòa ñieåm, ñöôïc nhìn thaáy moät röøng 
troàng baép, ngoaøi ra coøn tham döï caùc troø chôi taïi 
ñòa ñieåm tham döï.  
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Traïi Lieân Thieáu, Thanh  ñoaøn: 
Moät kyø traïi daønh cho Lieân Thieáu Ñoaøn vaø Thanh 
ñoaøn ñöôïc toå chöùc vaøo cuoái tuaàn 8-10/11/2013 taïi 
ñaát traïi cuûa BSA thuoäc Orange County laø traïi Oso 
Lake . 
Trong kyø traïi naøy chæ coù 60 em tham döï, coù 11 em 
Thieáu sinh tuyeân höùa, goàm 7 nöõ ( Ann Le, Cathe-
rine Dinh, Michelle Nguyen, Ashley Chau, Angela 
Phan, Vy Pham vaø Hien Truong), 4 Nam ( Thomas 
Nguyen, Dominic Nguyen, Andrew Nguyen vaø Vic-
tor Tran) Thieáu ñoaøn cuõng coù chöông trình huaán 
luyeän cho caùc em moät buoåi. Sau ñoù laø chöông trình 
troø chôi lôùn 

Thanh ñoaøn vôùi chöông trình Ñaúng thöù: 
Vôùi soá löôïng ñoaøn sinh treân 60 nam nöõ, Ban Huynh 
Tröôûng caàn noå löïc hôn trong vieäc höôùng daãn caùc 
Höôùng ñaïo sinh vöøa sinh hoaït, hoïc hoûi, trau doài 
kieán thöùc…... song song laø moät chöông trình ñaúng 
thöù raát ña daïng ñoái vôùi caùc em Thanh sinh, moãi em 
ñeàu traûi qua 2 chöông trình cuøng luùc nhö Nöõ thì 
Girl Scout Gold vaø Silver cuûa Ngaønh Thanh BSA, 
caùc em Nam vöøa thöïc hieän Silver cuûa Ngaønh Thanh 
BSA vöøa tieáp tuïc con ñöôøng ñaït danh hieäu Höôùng 
Ñaïo Ñaïi Baøng ( Eagle Scout) sau khi rôøi Thieáu 
ñoaøn chuyeån leân Thanh ñoaøn vôùi ñaúng thöù Höôùng 
Ñaïo Haïng Nhaát. 

Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :Tin Sinh Hoaït Khaép Nôi :    
Ngaøy Höôùng Ñaïo Vieät Nam : 
Moät truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhöõng Höôùng Ñaïo Sinh goác 
Vieät taïi thung luõng Silicon Valley, cöù vaøo ñoä thaùng 10 
haøng naêm, caùc lieân ñoaøn Höôùng Ñaïo goác Vieät coù moät 
ngaøy Höoùng Ñaïo Vieät Nam. Naêm nay 2013 ngaøy HÑVN 
ñöôïc khai maïc luùc 11:00 saùng ngaøy Thöù Baûy 5/10/2013 
taïi saân tröôøng Thomas Russell, 1500 Escuela Parkway 
Milpitas. Hieän dieän coù khoaûng 500 HDS thuoäc caùc Lieân 
ñoaøn: AÂu Laïc, Baùch Vieät, Dieân Hoàng, Hoa Lö, Höôùng 
Vieät, Laïc Hoàng, Laïc Vieät, Ra Khôi, Raïng Ñoâng vaø 2 LÑ 
ñeán töø Sacramento laø Haûi Ñaêng vaø Laïc Vieät Sacto. 

Lieân Ñoaøn Vaïn Kieáp (San Diego) : 
Chieàu thöù baûy ngaøy 19 thaùng 10, 2013, taïi nhaø haøng Ly’s 
Garden San Diego. Lieân ñoaøn Vaïn Kieáp ñaõ toå chöùc möøng 
30 naêm thaønh laäp Lieân ñoaøn, hieän dieän buoåi leã möøng coù 
quyù Tröôûng thuoäc BTV Hoäi Ñoàng Trung Öông/ Höôùng 
Ñaïo Vieät Nam coøn coù caùc ñôn vò Lam Sôn, Huøng Vöông, 
Chí Linh, Vaên Lang vaø Gia Ñình Baùch Hôïp Nam Cali ñeán 
töø  Orange County. 
Trong buoåi leã, quyù Tröôûng Traàn Duy Myõ vaø Ñaëng Quang 
Laân  cuõng ñaõ ñöôïc trao  Huaân chöông Baùch Hôïp . 
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     Traùng Ñoaøn Nguyeãn Traõi: 

Nhaân dòp traïi Giöõ Vöõng 17 ( Tieàn Thaúng Tieán 10) toå chöùc 
taïi Golden Ranch ( Houstin, Texas) vaøo cuoái tuaàn 8-
10/11/2013, Traùng ñoaøn ñaõ toå chöùc hoïp maët laàn ñaàu keå töø 
khi taùi phoái trí sinh hoaït trôû laïi. 
Vaøo ngaøy thöù saùu, 8 thaùng 11, moät soá anh chò em ñaõ coù maët 
taïi tö gia cuûa TS Hoaøng Kim Chaâu ñeå thaûo luaän moät soá vaán 
ñeà tröôùc khi hoïp maët taïi traïi, tham döï buoåi thaûo luaän goàm 
coù caùc TS Lyù Nhaät Hui ( Traùng Tröôûng), Nguyeãn Chí Hieáu 
( Traùng Phoù), Traàn thò Mai Hoa ( Toaùn Tröôûng Chi Laêng), 
Hoà Truùc Chi ( Toaùn Tröôûng Nhò Kheâ), Nguyeãn Baù Thaønh 
( Toaùn Tröôûng Lö Sôn), Traàn thò Hueâ ( Nhò Kheâ), Hoaøng 
Kim Chaâu, Ñaëng Quoác Thaéng ( Lam Sôn). 
Nhöõng ñeà taøi thaûo luaän nhaèm phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh sinh 
hoaït trong ñoù goàm döï thaûo tu chænh noäi leä Traùng ñoaøn, 
chuaån bò tham döï vaø giuùp ích cho traïi hoïp baïn Thaúng Tieán 
10 vaøo muøa heø naêm 2014. 
Vaøo ngaøy thöù baûy, Anh chò em Traùng sinh ñaõ tham döï traïi , 
cuøng sinh hoaït vôùi nhau vaø hoïp maët anh chò em ñang coù 
ñôn vò tham döï traïi. 
Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa Ban Thöôøng Vuï, Traùng ñoaøn 
Nguyeãn Traõi ñaõ chuyeån ñeán BTV soá tieàn $300.00 cho vieäc 
cöùu trôï naïn nhaân taïi Phi Luaät Taân. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lieân Ñoaøn Haûi Ñaêng : 

Taïi Sacramento, vaøo ngaøy 1 thaùng 9 name 2013 thaønh laäp 
moät Lieân ñoaøn môùi  mang teân Lieân ñoaøn Haûi Ñaêng, Lieân 
ñoaøn sinh hoaït taïi Trung Taâm Sinh Hoaït Ngöôøi Vieät Quoác 
Gia Sacramento ( 6270 Elder Creek Rd, Sacramento, CA 
95824 töø 1:30 ñeán 3:30 vaøo caùc ngaøy Chuû Nhaät. 
Lieân ñoaøn Tröôûng : Tröôûng Nguyeãn Höõu Phi 
Email : LdHaidang989@gmail.com 
 

 
 

Giöõ Vöõng 17 ( Tieàn Thaúng Tieán 10): 
Theo thoâng leä haèng naêm cuûa traïi Giöõ Vöõng do caùc lieân 
ñoaøn Mieàn Trung Hoa Kyø luaân phieân toå chöùc, traïi naêm 

nay laø laàn thöù 17 seõ ñöôïc thay cho kyø traïi Tieàn Thaúng 
Tieán 10 do Ban Toå Chöùc traïi TT 10 traùch nhieäm toå 

chöùc töø 8 ñeán 10 thaùng 11 naêm 2013 taïi Golden Ranch 
nôi döï truø seõ toå chöùc traïi TT10 vaøo muøa heø naêm 2014. 

Trong kyø traïi naøy, Ban Toå Chöùc traïi ñaõ cho thöû nghieäm 
veà aåm thöïc cung caáp cho traïi sinh, sinh hoaït theo tieåu 

traïi.v.v… 
Ñöôïc bieát Traïi Thaúng Tieán 10 seõ ñöôïc toå chöùc taïi BSA  
Camp Strake, nôi toå chöùc Thaúng Tieán 7 vaøo naêm 2002 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ñeâm Löûa Traïi Huynh Tröôûng San Jose: 
Nhaèm trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm Ngheà Tröôûng vaø keát 
thaân tình Huynh ñeä Tyû muoäi giöõa caùc Tröôûng vôùi nhau, 
Hoäi Ñoàng Huynh tröôûng Chaâu Santa Clara ñaõ toå chöùc 

moät  ñeâm löõa traïi vaøo ngaøy thöù  baûy 2 thaùng 11 , 2013 
taïi Rainbow’s End, cơ sở của Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ, 

Chaâu Bắc California . 

Coù taát caû 130 Tröôûng ñeán töø 10 Lieân ñoaøn vuøng San 

Jose vaø moät soá Tröôûng töø 2 Lieân ñoaøn ôû Sacramento 
tham döï. 
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Lieân Ñoaøn Hoaøng Sa: 

Vuøng Orange County  coù theâm moät Lieân ñoaøn vöøa 
thaønh laäp vôùi danh soá BSA 413, chính thöùc sinh hoaït töø 
thaùng 8 naêm  2013 vaøo caùc ngaøy Chuû Nhaät taïi Magno-
lia Park ( goùc ñöôøng Magnolia vaø Orangewood thuoäc 
thaønh phoá Anahiem). 

Lieân ñoaøn Hoaøng Sa ñieàu haønh bôûi Tröôûng Nhan Thieän 
Huøng :  nhanhung2000@yahoo.com 

Cöùu Trôï Naïn Nhaân Phi Luaät Taân: 

Thö keâu goïi cöùu giuùp ngöôøi daân Phi Luaät Taân, naïn nhaân 
côn baûo Haiyan cuûa Ban Thöôøng Vu Hoäi Ñoàng Trung Öông 
Höôùng Ñaïo Vieät Nam Haûi Ngoaïi.  

Sieâu baûo Haiyan ñaõ taøn phaù vaø gieát haïi raát nhieàu coâng daân 
Phi Luaät Taân.Hieän coù hôn 2 trieäu ngöôøi ñang laâm caûnh khoå 
ñau raát caàn thöùc aên vaø nôi cö truù. 

Ñeå chia seõ söï ñau khoå cuûa caùc naïn nhaân baûo luït, BTV xin 
ñöôïc cuøng Quyù Tröôûng vaän ñoäng gaây quyõ cho nhöõng naïn 
nhaân baát haïnh. 
Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa BTV, Anh Chò Em Höôùng Ñaïo 
goác Vieät khaép nôi ñaõ toå chöùc caùc buoåi gaây quyõ döôùi nhieàu 
hình thöùc khaùc nhau: 
• Traùng Ñoaøn Nguyeãn Traõi xuaát quyõ $300.00 göûi ñeán 

BTV nhôø chuyeån. 
• Gia Ñình Baùch Hôïp Nam Cali ñaõ quyeân goùp soá tieán 

$1,050.00 cuõng chuyeån ñeán BTV nhôø chuyeån. 
• Caùc ñôn vò Mieàn Taây Nam Hoa Kyø ñoàng yù seõ töï quyeân 

goùp trong ñôn vò hay toå chöùc chöông trình gay quyõ 
rieâng cuûa ñôn vò seõ toång keát vaøo cuoái naêm ñeån chuyeån 
ñeán BTV. 

• Lieân ñoaøn Tröôøng Sôn ( OC) tham gia ñi, chaïy boä do 
ban toå chöùc goàm caùc ñoaøn theå ngöôøi Vieät quoác gia thöïc 
hieän. 

• Lieân ñoaøn Vaïn Kieáp San Diego toå chöùc röõa xe gaây quyõ 
• Lieân ñoaøn Haûi Ñaêng ( Sacr) toå chöùc röõa xe. 
• Saùng Chuû Nhaät ngaøy 1 thaùng 12 taïi Saigon Plaza treân 

phoá Bellaire Houston, caùc Tröôûng, Phuï Huynh vaø raát 
ñoâng caùc HÑS caùc LÑ Höôùng ñaïo Ñaát Vieät, Laïc Vieät, 
Phaùp Luaân, La Vang vaø Tröôûng Nieân HÑ ñaõ tích cöïc xu-
oáng ñöôøng höôûng öùng buoåi Waklathon ñi boä gaây quyõ cöùu 
giuùp naïn nhaân baõo Haiyan do Coäng Ñoàng VN toå chöùc. 

• Caùc ñôn vò Mieàn Ñoâng ñaõ toå chöùc vaên ngheä gaây quyõ. 
• Taïi Melbourne, Florida. Haûi ñoaøn 5554 cuøng vôùi nhaø 

haøng Vieät Nam cuûa Tröôûng Traàn thò Mai Hoa ñaõ thöïc 
hieän moät ngaøy Phôû cho naïn nhaân Phi Luaät Taân  
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My Tuyen Hua Experience  
Ashley Chau 

My third camp was at Lake Forest, where I re-
ceived my Tuyen Hua. This was an exciting mo-
ment because I have been waiting for a long time 
to get this. Since I do not have good memory, I had 
a hard time memorizing the scout laws (I remem-
bered the oaths beforehand). After time, determi-
nation, and lots of help, I finally earned my Tuyen 
Hua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The minute I got to camp, I began practicing until 
it was time to set up the tents. Before I slept, I 
practiced the laws with my flashlight, and I woke 
up extra early to practice. I was feeling super nerv-
ous because I hadn’t memorized laws number sev-
en, eight, nine, and ten. I also felt tenacious, so I 
tried to remember them all when I had the time. At 
dinner time, I quizzed with Hien, Truong Christine, 
and Truong Julie. I recited the laws out loud to 
help myself. Finally, I had all of the laws and oaths 
memorized, but that only made me feel even more 
nervous. 

It was time to be tested on the scout laws, and I felt 
like I had just swallowed gillyweed (from Harry 
Potter). I felt dismayed when I found out that I was 
going to do number seven, for that was the one I  

had the most trouble on. I racked my brain, and 
finally remembered it after a while. When it was 
my turn, I softly said the seventh law, pausing eve-
ry now and then. After everyone said their law, 
Truong Christine told us that we all passed the 
first part of the test, and I felt like most of the nerv-
ousness inside of me had gone away. 

The next morning, my patrol woke up early to do 
the oath part of the test. We all trudged down to the 
spot that we would hold the last examination. The 
people getting their Tuyen Hua (including me) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 were told to go to another place. We all tested 
each other to make sure that we knew the oaths. 
After a while, the boys left, and the girls were 
standing there waiting for our turns. The nervous 
feeling was back bubbling inside of me. After about 
ten minutes, someone came to retrieve us. I felt so 
nervous that I thought my head was going to ex-
plode! When it was my turn, I answered a few 
questions, placed my hand on the flag, and recited 
the oaths. I had passed the test! I was so excited 
that I would have screamed out loud if no one was 
standing around me. I was remarkably happy when 
Truong Christine presented me with the hat, stick, 
neckerchief, and patch, and when we went around 
to shake everybody’s hands. After what I had antic-
ipated for so long, I finally earned my Tuyen Hua! 
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EXCITED FOR THE NEXT CAMP EXCITED FOR THE NEXT CAMP EXCITED FOR THE NEXT CAMP EXCITED FOR THE NEXT CAMP     
Jennifer Nguyen 
I had a very great time at camp. It was a new thing 
for me because i have never gone camping before, 
but i love it! Some thorns that i did not like about 
camp was it so cold, and we had to sleep on a 
rocky, uneven ground. But it is ok. Some roses was 
that i learned to cook, pitch a tent, played the 
morse code game, sat around the fire, and had a 
fun time seeing the skits and the songs. Oh, and 
also listening to "What does the Gau Say?" was 
fun. I really like camp and next camp i really want 
to earn my Tuyen Hua. 
 
 

A Family of Scouts A Family of Scouts A Family of Scouts A Family of Scouts     
Katherine Dinh 
I had a really great time on my first camp, but this 
camp was even better! During my camp all the 
games were really fun, I especially, love the 
brownie in an orange case idea, and I finally got 
my Tuyen Hua, my mom was so surprised to hear! I 
had a really great time, plus, this time the bath-
rooms were much easier to locate than the other 
camp. At my first camp, I really didn't know what 
to do. But at this camp everyone treated me like 
family and I want to say thank you for that. 
 
 

Camp...Camp...Camp...Camp...    
Angela Pham 
In the beginning of November, I went to camp. you 

could call it my first. This camp could be a remem-
bered event for probably a long time for me. it was 
probably special because it was my first camp as a 
Thieu Nu. I learned many new things. It was quite 
fun to put my skills to work. Sure, it was quite chal-
lenging but there were my helpful sisters/friends 
who taught and helped me along the way. Cooking 
was quite fun and I learned a lot from it, including 
the hard thing about it especially at night. Another 
reason this camp was special was because I got my 
Tuyen Hua along with the camp. I was scared and 
really nervous but it wasn't as hard as I expected it 
to be. it was actually quite easy and less nerve-
wrecking than i thought. We would review the laws 
at night and discuss them at a group. The next 
morning we would do the official ceremony and the 
hand shaking and congratulating begins. I was 
very thankful for everyone's support and help for 
my first camp and all. Overall I would have to say 
this camp was one of the best I have ever been to 
and I hope more of these are to come! 
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Trại mùa Thu tại Shenandoah 
Valley và thạch động Luray 
Caverns (Virginia ) 
Thứ sáu 18/10/2013 . 
Sau khi chuẩn bị hành trang cho bốn ngày dự 
trại , vợ chồng con cái balô lên vai trong tư thế 
ra đi . 
Trưởng Nhữ văn Trí (Washington DC) và bề 
trên (Trưởng Mừng ) chăm lo thật chu đáo từ 
nơi ăn chốn ở , bà xã tôi +cháu Xuân An ,và 
tôi được ở trong một căn phòng đẹp khang 
trang , cạnh bên phòng Trưởng Trần anh Tuấn 
và vợ (trưởng Đoan )(ngày xưa thuộc Tráng 
đoàn Hùng Vương , Đạo Lâm Viên ) từ New 
Jersey đến , câu chuyện hàn huyên không dứt , 
nhưng đành tạm gác lại , vì phải đến nhà 
Trưởng Tùng và Trưởng Loan( phụ trách Liên 
Đoàn Hồng Bàng)  đãi ăn đêm nay . 
 
Có Trưởng Thành và một số người trong nhà , 
nhâm nhi rượu chát trò chuyện như bắp rang , 
tôi kéo bà xã và cháu Xuân An ra ngoài chụp 
ảnh với các loài hoa cúc nhiều màu sắc thật 
xinh , thược dược to đẹp ,cây bạch 
tùng ...trước và sau vườn , trước khi nắng 
chiều chợt tắt . 
 
Thứ bảy 19/10/2013. 
Maryland . Rời nhà  sáng sớm , xe Trưởng Trí 
dẫn đầu ,theo sau là xe Tr. Tuấn Virginia  . Đón 
chúng tôi , với những hàng cây co ro lạnh lẻo , 
đứng cạnh vách núi đá , được bao phủ  một ít 
sương mù trong đêm còn sót lại, điểm trên 
cành những chiếc lá vàng xanh ,theo gió reo 
tung bay, một số lá lìa cành , một hình ảnh đẹp 
khó quên . 
Đoàn xe thong dong theo đường triền núi , uốn 
khúc quanh co như một con rắn khổng lồ ôm 
theo sườn núi , cảnh vật và màu sắc cũng dần 
dần thay đổi theo độ cao .Đến Thornton Gap 
Entrance Station  có cao độ trên 2300 feet  là 
cổng chính vào Shenandoah National Park  , 
mua vé vào cổng , nếu các bạn trên 62 tuổi , 
mua vé senior $ 10.00 và nhận được thẻ mem-
bership một năm , còn ít tuổi hơn mua vé 
$15.00 ....Đến 3070 feet chúng tôi gặp anh chị  
 
 
 

em Hướng Đạo của Liên Đoàn Hồng Bàng 
tại Fishers Gap Overlook, vội vã tập 
hợp ,ghi lại vài hình ảnh kỷ niệm , và hik-
ing right away ! Các vị cao niên đi 1 mile 
trên đoạn đường bằng phảng , còn lại chọn 
4 miles xuống dốc ,lên núi , leo dốc vượt 
suối ngắm những cây khoác màu 
vàng ,tím ,đỏ , dưới chân phủ lá vàng rơi , 
Xuân An theo toán Hướng đạo sinh trẻ 
vượt đi đầu , nghe nói có thấy vài con nai 
đi ngang qua đường mòn .  
Tôi đi theo toán Trưởng Tùng , Trưởng 
Loan ,Trưởng Hùng và một số Trưởng khác 
vì thường dừng lại chụp ảnh bên bờ suối , 
cạnh thác nước , các khúc quanh co xinh 
đẹp , nên khi toán của Trưởng Vàng 
Anh  đi sau theo kịp, báo tin trông thấy một 
gấu mẹ và hai gấu con phía mạn trái 
đường mòn , các vị nầy cũng hơi sợ , 
nhưng các gấu mẹ và gấu con vượt vào 
rừng . 
Đoạn đường 1 mile và 4 miles gặp nhau ở 
một cột mốc , mặt trước ghi Rose Drive 
Loop TR . và mặt sau (phía 4 miles đi lên 
gặp ) ghi Skyline DR . Nơi đây có một thác 
nước từ trên cao đổ xuống  có một chiếc 
cầu bắt qua .Cả đoàn vui mừng gặp 
nhau ,chụp hình lưu niệm , trở về theo lối 
bằng phẳng 1 mile . 
Sau buổi hiking , anh em tập trung vào khu 
Visitor Center (Phòng chỉ dẩn )để nghỉ 
ngơi , ăn trưa ,hoặc chụp hình với tượng 
đồng SR Harry F. Byrd , cạnh bên Big 
Meadows ( là cánh đồng trống ,du khách 
thường đến vào mùa Xuân )( cao độ 3535 
feets ) .Sau buổi ăn trưa , anh chi em di 
chuyển đến khu Skyland Resort (cao độ 
3680 feets )  để nhận phòng ngủ đêm nơi 
đây . Nơi đây có 179 phòng  , mỗi phòng 
có 2 giường ngủ lớn ,có một phòng tắm, 
cầu tiêu rộng rãi .Gần đó có tiệm ăn cửa 
hàng bán quà lưu niệm , phía sau mỗi 
phòng có balcon , nhìn ra những dãy đồi 
núi chập chùng , các vị có nơi để uống trà 
hoặc càfé và "hát một phút cho đời lên 
hương " mà không phiền hà hàng xóm 
đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi ...xin cám 
ơn quý vị ! 
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Trong khi Trưởng Tùng lo nướng 4 đùi trừu 
to tướng ,thì các Trưởng và đoàn sinh, phụ 
huynh mang thức ăn (potluck) , nước uống , 
vài nhóm tập ca hát v.v. ... 
Qua phần nghi thức ,mỗi người một tô cháo 
trắng nóng hổi vừa thổi vừa ăn ,khi bên 
ngoài trời bắt đầu lạnh ,món nào cũng 
ngon , và vừa đủ cho mọi người. 
"Đêm đã dần dần buông xuống ,chúng ta 
ngồi quây quần , lửa hồng soi sáng ." các 
màn văn nghệ , hoạt cảnh tiếp nối nhau ra 
trình diễn ,và kịp chấm dứt khi trời lạnh , 
các em bé phải về phòng , người lớn nghỉ 
ngoi , chuẩn bị cho ngày mai , rời đất trại 
đến Luray Caverns : một thạch động đẹp nổi 
tiếng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ . 
 
Chủ nhật 20/10/2013. 
Trên đường rời đất trại ,hạ san xuống 
núi ,Trưởng Trí dừng xe lại ở vài nơi Over-
look để chụp hình lưu niệm  , và sau đó trực 
chỉ Luray Caverns , nơi đây là một địa điểm 
do tư nhân làm chủ và bảo trì , chăm sóc , 
có rất đông du khách đến viếng thăm ngoạn 
cảnh , có một bãi đậu xe thật lớn , bao 
quanh bởi các tiệm ăn , viện bảo tàng bỏ túi 
sưu tập các loại xe cổ xưa lạ mắt , các nơi 
bán quà lưu niệm được làm bằng đá quý , 
hoặc logo kiểu Hướng Đạo , các khoen móc 
giử chìa khoá v.v.. tha hồ chọn lựa .Sau khi 
xếp hàng trật tự, mua vé nhập động , các 
bạn sẽ men theo đường tráng ciment , có nơi 
làm những gạch ngang để người đi không bị 
trợt té, trước mắt bạn muôn hình vạn trạng 
các thạch nhủ xinh đẹp , lạ lùng hiện ra 
trước mặt , ngay trong tầm tay (nhưng lưu ý 
các bạn : không được rờ vào , vì trước đó có 
ai sờ mó, hoặc vì yêu thích sưu tập đã làm 
một số thạch nhủ biến mất ,chỉ còn trơ lại 
phần gốc ! Khi dông du khách , có một troop 
guide giải thích , hướng dẩn , có nơi nhìn 
như tấm màn buông xuống từ trời cao , có 
nơi như các trụ cột khổng lồ của một lâu đài 
đồ sộ , có nơi trên là thạch nhủ dưới có 
nước trong xanh đầy các tiền kim loại , và 
tiền giấy $1.00 , nằm dưới đáy hồ , nơi đây 
được gọi là Wishing Well , theo sự tin 
tưởng , người ta thảy tiền xuống rồi ước một  

 

 

 

 

 

 

 

 

điều gì đó ,thật thú vị ,cứ mỗi năm người 
nhặt lại và tổng kết được một số tiền không 
nhỏ, và ghi lên bảng , số tiền nầy có thể phụ 
chi vào việc bảo trì hang động nầy  

Sáng thứ hai 21/10/2013 . 
 
Rời phi trường Orlando về đến nhà 2:00 
AM ngày thứ ba 22/10/2013 ,với bao nhiêu 
kỷ niệm tuyệt vời trong kỳ trại mùa Thu 
2013 tại Shenandoah  Nation Park + Thạch 
động Luray Caverns , qua sự đón tiếp ân 
cần chu đáo của Liên Đoàn Hồng Bàng nói 
chung và nhị vị Trưởng Trí+ Mừng , và các 
Trưởng Loan + Tùng + Hùng +Phương + 
Mỹ +Thành ...nói riêng , một lần trại không 
bao giờ quên  trong cuộc đời Hướng 
Đạo .Chân thành cám ơn tất cả các 
Trưởng . 
 
Kiến gió thận trọng Nguyễn văn Xuân .
(Florida) 
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Lòch Sinh Hoaït : 
 
 Thaùng 12/2013 : 

 8 Sinh hoaït LÑ, Hoïp phuï huynh 
15 Hoïp Ñoaøn 
21 Phaùt quaø Giaùng Sinh 
 Tieäc Giaùng Sinh, COH 
27-29 Thanh Winter Retreat  

Thaùng 1/2014 : 
 5 Ñaàu Naêm DL, Hoïp phuï huynh 
10-12  Traïi Thanh Ñoaøn TBC 
 12  Hoïp Ñoaøn ( AÁu - Thieáu)  
 19       Hoïp Ñoaøn  
 26 Hoïp Ñoaøn 

Thaùng 2/2014 : 
  9        Sinh hoaït Teát, Hoïp phuï huynh 
 16  Hoïp Ñoaøn  
 23  Hoïp Ñoaøn 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taøi Chaùnh Phuï Huynh: 
 Tính ñeán ngaøy 11/17/ 2013 
 
 Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . .  .  .  .  .  $5,772.00 
 Thu: 
 Nieân lieãm töø phuï huynh : . . . . . . . .  $1,570.00 
 Toång soá thu . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  $1,570.00 
 Chi : 
 Loø, Loàng ñeøn . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .$383.00 
 Chi tieâu: Lôùp Vieät Ngöõ . . .  . . . . . . .  $ 259.00 
 Receipt book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12.00 
 Toång soá chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 654.00 
 Quyõ hieän coù . . . . . . . . . . . . . . . . . .$6,688.00 
 
 Quyõ Thaúng Tieán 10 LÑ : 
 Tính ñeán ngaøy 11/17/ 2013 
 Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . .  .  .  .  $ 9,506.50 
 P/H Minh Thu ( baùn baùnh). . . . . . . .  .$ 172.50  
 Tieàn lôøi Phieáu chôï. . . . . . . . . . . . . .  $1,000.00 
 Toàn quyõ. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10,679$ 10,679$ 10,679$ 10,679.00  

 
PHÂN ƯU 

 
NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN 

Thân Maãu Tr. Dennis Nguyeãn 

Chò Voõ Moäng Thuùy 
Từ trần Ngày 23 tháng 10 Năm 2013 

Höôûng Döông 57 tuoåi 
 

Thân Phụ chị 
Tôn Nữ Thanh Quỳnh 

Ngoại Tổ Trưởng Trương Vinh  
Cụ Ông  

Tôn Thất Ứng 
Từ trần Ngày 1 tháng 11 Năm 2013 

Việt Nam 
Hưởng Thọ: 75 tuổi. 

 
Thân Phụ Anh 

Nguyeãn Nhö Nhaïc 
Cụ Ông  

Nguyeãn Nhö Tuøng 
Từ trần Ngày 7 tháng 12 Năm 2013 

Orange County, California 
Hưởng Thọ: 92 tuổi. 

 
CHÚNG TÔI THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG 

CHỊ QUỲNH ANH VĨ, 
TRƯỞNG VINH , TR. DENNIS NGUYEÃN, 

ANH NHAÏC VÀ TANG QUYẾN 
NGUYỆN CẦU XIN HƯƠNG HỒN  

CHÒ VOÕ MOÄNG THUÙY, 
CỤ ÔNG TÔN THẤT ỨNG 

CUÏ OÂNG NGUYEÃN NHÖ TUØNG 
SỚM VỀ CÕI VĨNH HẰNG 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
 

BAN PHỤ HUYNH 
BAN HUYNH TRƯỞNG 
LIÊN ĐOÀN CHÍ LINH 
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Truyeän Tranh cuûa Hoïa Só Kim Khaùnh : ÑOÄI SOÙC NAÂU 
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Coøn tieáp 


