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Tr. Brian Phan      (714) 244-2369 

Tr. Alvin Phan      (714) 244-2364 

Tr. David Leâ      (714) 892-6772 
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Tr. Bùi Tất Liêm      (714) 7672612 
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Tröôûng Ban:       (714) 717-2290 

 Anh Xuaân Traàn 

 xuant@yahoo.com  

 

Phuï Taù:        (714) 247-9511 

 Anh Anthony Nguyeãn  

Thuû quyõ:                         (714) 348-1650 

              Chò  Nguyễn Kim Huyền Trân  

 

Thö Kyù :        (714) 260-3490 

 Chò Hà Lê 

Xaõ Hoäi:        (714) 902-3706 

 Anh Nguyeãn Nhö Nhaïc 

Ban Aåm Thöïc :       (714) 788-4728 

 Anh Chaâu Theá Haûi 

Höôùng Daãn Vieät Ngöõ :  (714) 902-7193 

 Anh Phaïm Linh 

Ñ.D Thanh:      (714 ) 391-3832 

 Anh  Nguyễn Diệp   

Ñ.D Thieáu Nam:       (714) 853-0209 

  

Ñ.D Thieáu Nöõ:       (714) 853-0209 
 Anh Luận 

Ñ.D Soùi Nam:       (714) 588-6195 

 Chò Jenny Voû 

Ñ.D Chim Non:      (714) 588-6195 

Xã Hội và Hướng Đạo 
 Khi nói đến Phong Trào Hướng Đạo, những người tham gia thường 

hay có lối nói rất quen thuộc “Chơi Hướng Đạo”. Ví như nói: “Dạo còn ở Việt 

Nam tôi có Chơi Hướng Đạo và khi qua Mỹ tôi tiếp tục Chơi Hướng Đạo” 

 Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới đưa ra định nghĩa và được giải thích: 

“Hướng Đạo là một Phong Trào giáo dục nhằm bổ túc cho gia đình và học 

đường, đáp ứng những thiếu sót mà hai nguồn giáo dục này không mang đến 

được cho Trẻ Em. Hướng Đạo tạo cơ hội cho giới trẻ phát triển bản thân mình 

về thể chất lẫn tinh thần, mang lại cho các em những kiến thức của xã hội và đời 

sống. Hướng Đạo là Phong Trào tự nguyện, mở rộng và khuyến khích cho tất cả 

mọi người tham dự, không phân biệt màu da hay chủng tộc; hoàn toàn đứng ra 

ngoài bất cứ khuynh hướng chính trị hay đảng phái nào.Về một phương diện 

khác thì Hướng Đạo Sinh được khuyến khích đóng góp tích cực vào cộng đồng 

và xã hội”. 

 Hướng Đạo cũng quan niệm “Đời là một trò chơi lớn”, nhưng là một trò 

chơi có luật lệ, có sáng tạo. Người Chơi Hướng Đạo trước hết phải tôn trọng 

luật lệ của Trò Chơi Hướng Đạo, biết Cố Gắng và Sắp Sẵn để đạt thành công 

không những cho chính bản thân mình mà còn mang lại lợi ích cho những 

người tham dự trò chơi với tinh thần trách nhiệm. Có thể nói rằng “ Chơi 

Hướng Đạo” là sống theo lý tưởng Hướng Đạo do Baden Powell, Người Sáng 

Lập Phong Trào đề xướng và những người lãnh đạo hậu duệ đã bảo vệ và làm 

cuộc “Chơi Hướng Đạo” ngày càng thích nghi với những ưu tư cùng những 

thay đổi, biến chuyển của từng thời đại. 

 Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển 

và tập hợp gần 200 quốc gia thành viên chính thức, trong đó mỗi quốc gia có 

một sắc thái riêng, sinh hoạt xã hội và các nền văn hóa khác nhau; sở thích và 

nhu cầu của trẻ em từng nơi cũng khác biệt. Nhưng dù có những khác biệt, 

nguyên lý và phương pháp 

căn bản của Hướng Đạo 

vẫn là nền tảng chung của 

toàn thể Phong Trào trên 

thế giới trong đó người 

Chơi Hướng Đạo có bổn 

phận đối với Tín Ngưỡng 

Tâm Linh vì đó là nền tảng 

tối thượng của đời sống 

Con Người. 

mailto:swanxlake@yahoo.com
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buổi học bằng giới thiệu mình và các thầy cô với các 

em, sau đó là các em nói tên mình với các bạn chào 

hỏi nhau và buổi học được bắt đầu. 

         Cô Liên dạy các em một bài hát Hướng đạo mà 

mình hay hát khi có bạn nào hay người nào làm được 

việc tốt và hay, đó là bài hát "Hay là hay quá". Bài hát 

đơn giản, chỉ 6 câu ngắn thôi, dễ học thuộc được hát 

trong những dịp cắm trại, sinh hoạt hàng tuần. Các em 

học nhanh, thật vui lớp được chia thành 2 nhóm hát 

coi nhóm nào hát to và  rõ ràng hơn. Vậy mà mấy em 

hát thiệt to, còn giơ tay lên hát một mình khi cô Liên 

hỏi: có em nào muốn hát một mình không? Sau đó, cô 

Liên dạy một bài trong sách tiếng Việt về chữ "O" kết 

hợp với 5 dấu của tiếng Việt huyền, sắc, hỏi, ngã, 

nặng vẽ thành một gương mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu. 

Các em vừa viết, vừa vẽ và đọc rất to và rõ. Các em 

viết 5 dấu kết hợp với chữ "O" vào tờ giấy rời, viết 

tên rồi nộp lại cho thầy cô chúng tôi để chấm điểm, 

cho tuần sau sẽ có phần thưởng nho nhỏ cho các em 

nhé. Có nhiều em biết tiếng Việt rất giỏi mà cũng có 

em biết không nhiều, các em ở nhiều độ tuổi khác 

nhau từ 6 đến 11 tuổi. Vì là ngày đầu tiên trở lại lớp 

nên thầy cô chúng tôi cho tất cả học chung một lớp vì 

không biết bao nhiêu em sẽ học hôm nay? Còn 

thường thì có 3 lớp học: Lớp Mẫu Giáo, lớp Một và 

lớp Hai. 

Đã hết giờ học tiếng Việt rồi, các em cất sách vở vào 

cặp sách của mình, chào thầy cô vì đến giờ sinh hoạt 

Hướng Đạo cùng các Trưởng của ngành Ấu. Lớp Việt 

Ngữ bắt đầu từ 9:00 sáng (9:15 sáng) đến 10:00 sáng 

vào mỗi Chủ nhật hàng tuần (trừ những ngày Lễ hoặc 

có cắm trại). Chào các em Ấu, buổi học ngày trở lại 

rất tốt đẹp và hẹn gặp các em tuần sau. 

  

Tạp ghi phụ huynh… 
Lớp Việt Ngữ, ngày trở lại     Hà Lê 

 Đó là một ngày rất vui, cảm động và mừng 

lắm. Những cảm xúc vẫn còn đó vì đã hơn một 

năm rồi, các thầy cô không có dịp gặp các em học 

trò Ấu thiệt dễ thương, nói tiếng Việt, nhớ các em 

nhiều và bây giờ được gặp lại các em. 

 Sáng hôm đó là ngày Chủ nhật sinh hoạt 

như thường lệ mà tuần này có môt điều vui cho cô 

Liên, là một phụ huynh đầu tiên làm ra lớp Việt 

Ngữ này cách đây hơn 10 năm do Ban Huynh 

Trưởng và Ban Phụ huynh liên đoàn chủ trương. 

Thầy cô thì chúng tôi thật tình chỉ là những phụ 

huynh của liên đoàn, mong muốn đem tiếng Việt 

của mình chỉ cho các em, để các em có thể nói 

chuyện được với các bậc phụ huynh, đọc thuộc 

các luật Hướng Đạo Việt Nam và giúp rất nhiều 

khi các em lớn lên tham gia nhiều tổ chức trong 

cộng đồng người Việt có khả năng giao tiếp, nói 

chuyện cũng như là học thêm một ngôn ngữ có ích 

cho bản thân. 

 Chúng tôi vừa mừng mà cũng vừa lo vì 

không biết sẽ có bao nhiêu em đến lớp sáng 

nay?  Phụ huynh biết không: Các em đến và ngồi 

chật cả một tấm bạt rất lớn được trải ra trên thảm 

cỏ. Hôm nay còn có thêm 2 phụ huynh ra giúp lớp 

Việt ngữ là cô Hà "nhỏ" và thầy Quân. Điều đó 

cho thấy sự giúp đỡ, tinh thần của lớp Việt ngữ 

vẫn còn đó, sau này một chút thì có thêm cô Vivi-

an cũng ra làm "trợ giảng" như cô nói. Có vài em 

nhỏ mới đến Liên Đoàn Chí Linh chúng tôi hôm 

nay, các em vào học chung lớp Việt ngữ cùng tất 

cả các bạn cho khỏi bị bỡ ngỡ. Cô Liên mở đầu 



 

Baûn Tin Côø Lau 82                                3        

Nhaät Kyù Lieân Ñoaøn: 

Gây quỹ : 

Dù trong hoàn cảnh nào, Ban phụ huynh cũng đã cố 

gắng thực hiện những chương trình gây quỹ nhằm 

hổ trợ cho Ban Huynh Trưởng có thêm điều kiện để 

sinh hoạt, Sau 14 tháng tạm ngưng sinh hoạt tại 

công viên (vẫn họp mặt trên mạng trong thời gian 

này), mọi sinh hoạt đang được hồi phục trở lại trong 

điều kiện theo sự hướng dẫn của Hội và chính 

quyền các cấp nhằm bảo đảm an toàn cho mọi 

người: 

 Mọi người tuy nổ lực cho trại kỷ niệm 20 năm 

ngày thành lập Liên đoàn, sự ủng hộ của phụ 

huynh vẫn không ngừng trong công tác gây quỹ, 

ngoài những đóng góp cho chi phí của trại 20 

năm, phụ huynh cũng đã giúp mua các bình hy-

dro được số tiền $425.00. 

 Vừa thực hiện xong trại 20 năm, Ban phụ huynh 

tiếp tục phục vụ cho cộng đồng bằng sự tham 

gia giúp Little Saigon TV trong coi gian hang 

trò chơi cho trẻ em nhân mùa Trung Thu 2021 

tại thương xá Phước Lộc Thọ, đồng thời đã 

gây quỹ được $800.00. 

 Với sự kêu gọi của AC Quỳnh-Vĩ, sự hợp tác 

của công ty Mỹ Hiệp và sự hổ trợ tích cực của 

phụ huynh liên đoàn, công tác gây quỹ năm 

nay thu được $2331.75. 

 Dựa vào chương trình sắp tới của liên đoàn, 

ban phụ huynh cẩn cố gắng hơn trong việc 

gây quỹ, cơm đầu tháng sẽ được bắt đầu trở 

lại và nhận khá nhiều sự đóng góp của các 

phụ huynh nên cũng đã gây quỹ được : tháng 

10 (1,042.50) 

 T-shirt 15 năm thành lập liên đoàn : $260.00 

 Tháng 11/2021 nỗ lực gây quỹ cho trại Bình 

Tâm đã khả quan rất nhiều khi sự hưởng ứng 

của phụ huynh nên đã thu được cơm 

$1128.00 thêm Lạp Xưởng $90.00, Chả Cá 

$125.00, quà bánh chị Minh Thu $148.00 và 

Đậu Phụng $39.00 = $1,530.00 

Liên Đoàn 20 năm: 

Vào tháng 9 năm 2001, Liên đoàn được thành lập 

đến nay đã 20 năm, nhằm kỷ niệm cho những 

chặng đường phát triển, vào năm 2011, Ban 

Huynh Trưởng đã cùng Ban Phụ Huynh thực hiện 

một kỳ trại với sự tham dự một số đơn vị bạn, 

đến năm 2016, liên đoàn tổ chức chuyến đi trên 

du thuyền từ Hoa Kỳ sang Mễ Tây Cơ và năm 

nay, vì đại dịch bùng phát tuy tạm lắng dịu nhưng 
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 liên đoàn không thể thực hiện chương trình một 

tuần cho trại mà chỉ một cuối tuần, lần trại này 

nhằm tạo cho các em có dịp tham dự các chương 

trình thám hiểm, trò chơi chuyên môn, mạo hiểm 

và những kỷ xảo hướng đạo… 

Tổng kết cho kỳ trại như sau : Thu $3,533.00 + 

quỷ $33,618.00 = 35,621.00; Chi bao gồm tiền 

đất trại, các quà, áo thung, ẩm thực… $31,548.54. 

còn lại cho quỷ : $4,072.46 

Rất cám ơn sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả PH 

liên đoàn Chí linh. 

Trại Đội Trưởng Đội Phó: 

Nhằm giúp các em mới nhận vai trò mới trong 

Đoàn, mỗi năm liên đoàn đều thực hiện chương 

trình huấn luyện dành cho Đội Trưởng và Đội 

phó, Tuần Trưởng Tuần Phó vào dịp thay đổi 

nhân sự khi các em chuyển đoàn ( Ngành), vì 

trong trình trạng dịch Covid nên chương trình chỉ 

một ngày mà thôi, trại được thực hiện vào ngày 

thứ bảy 18 tháng 9 năm 2021 tại Hunting Beach 

Central Park 

Họp mặt Cựu Phụ Huynh: 

Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021, tuy vẫn còn 

trong tình trạng dịch, một số cựu phụ huynh liên 

đoàn cũng cố gắng họp mặt để tâm tình và chia sẻ 

những sinh hoạt gia đình trong thời gian qua, rất 

mong những phụ huynh có thể cùng tham gia trong 

những lần họp mặt trong tương lai. 

Kỳ họp mặt này được tổ chức tại công viên Hunting-
ton Beach Central Park. 

Trại Liên Đoàn :  

Trại được tổ chức vào cuối tuần 22-24 tháng 10,2021 

tại El-Dorado Park, Tuy không đông đủ trại sinh 

nhưng trại thực hiện tốt đẹp trước dịp lễ Halloween. 

Tân Liên đoàn Trưởng: 

Vào ngày chủ nhật 7 tháng 11 năm 2021, Ban Huynh 

Trưởng đã có cuộc bầu cử cho vai trò Liên Đoàn 
Trưởng Liên Đoàn Chí Linh, Trưởng Kathy Xuân 
Lộc Văn được sự tín nhiệm của Ban Huynh Trưởng 

thay Tr. Mathew Mai sau khi đã giữ vai trò này trong 
5 năm qua, nhiệm kỳ của Liên đoàn Trưởng là 2 
năm. 
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didn’t go so well for my team since we completely 

scrapped one of our dishes and our main meal was 

missing a key ingredient, but somehow we beat the 

team we were competing against so that was all 

good. The next morning, we woke up to do some 

more PT. Truong Dinh challenged us to get over a 

decently tall wall with our teams. My team only had 

four people, so it was a bit hard at first, but in the end 

we all managed to get past the wall. Overall, this 

camp was really fun. It gave me a lot of new and in-

teresting memories that I will never forget; especially 

the one of us pulling out a bag of bagels only to find 

them drenched with cooler water, even if I wanted 

to.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Crew Camp  
 After a long break from in person scouts, 

the most recent crew camp was incredibly refresh-

ing and very much needed in my opinion. There 

was never a boring moment and even the events 

that didn’t go as planned were still enjoyable in 

humorous ways. The first night we got there, we 

set up the tents and afterwards played a few 

games. Thankfully, PT that morning only included 

a small jog, stretching, and a few exercises. Break-

fast was the first time that camp that my team dis-

covered that we were a bit unprepared for camp as 

we were missing quite a lot of essential items for 

cooking. Everything turned out alright in the end, 

but it definitely could’ve been a lot better if we 

had checked our supplies beforehand. After flag 

ceremony, we got to play a scavenger hunt type 

game where each item was exchanged for tickets. 

The tickets were then used to buy items needed for 

an egg drop game. I’m still very confused at how 

the most unprofessional tactics out of all of the 

designs had managed to outlast those based off of 

the designs taught in physics classes. The ropes 

course was the highlight of the entire camp, espe-

cially. It challenged those who were afraid of 

heights to overcome their fears and finish the 

course. Even for those who weren’t afraid, it was 

still quite a challenge, physically, at least. I wasn’t 

expecting to be sprayed with a hose during the 

course, but it definitely made the experience a lot 

more fun and memorable. After the ropes course, 

we had a whole three hours of free time. However, 

it didn’t feel stagnant at all due to the intensity of 

the ropes course and all. The dinner competition 
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Summer  Camp 
Lê Lư 

 17 months ago, we had our last 

camp of the year during the early COVID

-19 season. We made jokes with our 

friends whenever someone started 

coughing until quarantine struck. Fast for-

ward to 2021, I had my first and last camp 

with my team, Lê Lư.  
 

Coming to the campsite Friday night, I 

was so excited to see that there were re-

strooms with sinks, and not porta potties. 

We had to get tents, patrol boxes, and 

coolers organized quickly. My group 

grabbed a tent and we set it up relatively 

fast. It was muscle memory. The weather 

Friday night was perfect since it wasn’t 

too cold nor too hot. I slept very well and I 

loved having only three people in the 

tent.  
 

Saturday morning came around and my 

team hit an obstacle for breakfast and 

lunch: we were missing some ingredients. 

Bread was an essential for our meals but 

since we did not have any, we decided 

to scratch having it. Instead, we made an 

egg wrap for lunch and had scrambled 

eggs and bacon for breakfast. The high-

light of this camp was the OC Ropes 

Course. It consisted of several elements, 

over 60 feet high, that you had to go 

through before you reached the zipline. 

For me, the way up to the balance beam 

was difficult because I barely reached 

the wire for the crab claws. It took me a 

solid minute or two before I could and I 

had my friend behind me. I remember 

the two of us screaming and saying how 

our legs were “lowkey shaking.” Once I 

got past the next few elements, navi-

gating through the course was easy. The 

zipline down was incredible. “Three. Two. 

One.” I flew downwards and it was one of 

the best experiences. I guess it was the 

thrill. Afterwards, we had a lot of free time 

to ourselves. My friends and I talked the en-

tire time and it was soon time for the cook-

ing competition. My team did everything 

efficiently so we finished in time and were 

satisfied. We spent the next hour eating, 

bonding, and cleaning. I liked how the ac-

tivities were separated with time for relaxa-

tion. The day ended with a campfire and 

cracker barrel.  
 

During Sunday’s PT, truong Dinh had a chal-

lenge for all of us, which was to climb over 

a wall as a team. As I watched the teams 

go over with ease, I began to feel nervous. 

When it was Lê Lư’s turn, I wondered how I 

was going to make my way up after being 

assisted. We all made it over but I wish I had 

used more of my arm strength.  
 

Nonetheless, this camp ended on a good 

note, 

#grandfinalewinnersofthecookingcompetiti

on. Jokes aside, the real highlight was the 

connections and conversations I had with 

the crew members. I got closer to people I 

used to barely speak a word to. Small things 

like these are what makes camps so great. 

For this to be my first crew camp, I am look-

ing forward to camps that will raise the bar 

even higher.  
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Crew Camp: Tuyen Hua, Was Ready to Die  

 October Lien Doan camp; I hated that it 

rained. The first camp of the term with all brand 

new officers; it was easier than I thought it’d be. 

Although we were missing a member, I was really 

glad that I was able to bond with my team. Unfor-

tunately, I was unable to be there for the dinner 

cooking competition to help my team out--on ac-

count of my football game--, I’m glad that I was 

still able to spend most of the day with them. When 

I arrived at the camp, I was quite confused. It was 

pitch black and we were all unsure whether or not 

to set up more tents. We just set up the tents and 

broke off into small groups to chill and play games 

which I thought was alright. It could’ve gone worse 

but could’ve been better. Honestly speaking, that 

friday was the most and best I had ever slept at a 

camp--it was the best I had slept all week. Waking 

up, it was rainy and freezing. We all felt refreshed 

but I think the physical training that morning was a 

bit much. I noticed that a lot of people were slip-

ping and falling because of the rain and when we 

were working on our core, it hurt too much to walk 

our hands on the black top with sharp rocks. Break-

fast, however, was the sweet relief to a painful 

morning.  

Everyone was laughing and smiling and my team 

was able to have an enjoyable breakfast that was 

cooked and cleaned on time. As it started to rain, 

we began the skills game; this was something that 

was a thorn for most people, though, we know it 

was unavoidable. The skills games were incredibly 

fun and I was almost happy with all of them. Given 

the circumstances, I think that the physical training 

station was a bit much since we were sliding 

around in the mud and what not but, honestly, my 

team kind of liked it. Lunch went a bit rough be-

cause everyone was so disorganized but the high-

light of the camp was directly after: the fun games. 

I think that this time around, the games were really 

fun to play and allowed us to be really involved. 

I’m glad that I was able to help the little ones to 

have a little fun. All in all, I think that the camp 

was really fun. My Tuyen Hua ceremony went 

rougher than I expected but I’m very glad that it’s 

over now. A great word to describe this camp 

would be “eventful.” 

Kevin Luu 
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Happy Thanksgiving 
Hướng Đạo là một trường đào tạo công dân bằng trò chơi, bằng cuộc sống rừng,  

dành cho trẻ em Nam và Nữ 

TÙNG NGUYÊN X  
Scouting's Premier Leadership Training Program for Adults 

Vietnamese-emphasis Wood Badge 
Course # 999-22 Tùng Nguyên X 

Camp Strake, Houston, USA 

May 22, 2022, thru May 28, 2022 
  

For more information, contact Lam Nguyen 
Phone: (916) 335-0357 - Email TN10@huongdao.org  

  

Click here for "TN X Acceptance Form" 

  Wood Badge Training is for all leaders in Scouting and its family of programs 
Cub Scouting, Scouts BSA, Venturing, Exploring and Sea Scouting. 

mailto:%20TN10@huongdao.org
https://huongdao.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=33&userid=3&mailid=50
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Lòch Sinh Hoaït : 

Tháng 11/2021 : 

7  Sinh hoạt LĐ, Họp Phụ Huynh 

13 Thanh bắn Cung 

14  Họp Đoàn 

 Thanh sinh hoạt với Hướng Việt 

21 Họp Đoàn  

 

Tháng 12/2021 : 

5 Sinh hoạt LĐ, Họp Phụ Huynh 

10 COH & Tiệc Giáng Sinh 

19 Họp Đoàn 

 

Tháng 1/2022: 

9  Sinh hoạt LĐ, Họp Phụ Huynh 
 Chào Cờ Đầu Năm LĐ 
16 Họp Đoàn 
23 Họp Đoàn 
30 Họp Đoàn 

 

 

Taøi Chaùnh Phuï Huynh: 

 Tính ñeán ngaøy 10/10/ 2021 

 Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . .  . . . . $10,645.00 

 Chi : 

Chuyển đến quỷ các kỳ trại lớn. . . . .$10,000.00 

Toång soá chi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$10,000.00 

 Quyõ hieän coù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$645.00 

 
 

Quỷ các kỳ Trại lớn: 

Tính ñeán ngaøy 11/10/ 2021 

Coøn laïi kyø tröôùc . . . . . . . . . . . . . .  $4,072.46 

Các buổi cơm đầu tháng  . . . . . . . . . .$2,572.50 

Bánh Trung Thu . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,331.75 

Chuyển từ quỷ phụ huynh . . . . . . . . $10,000.00 

T- shirts và bình nước  . . . . . . . . . . . . . $685.00 

Giúp LSTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$800.00 

Toàn quyõ. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$20,461.71 
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Truyeän Tranh cuûa Hoïa Só Kim Khaùnh : ÑOÄI SOÙC NAÂU—THÙ THÀNH BẠN 
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Còn tiêp 


