Ấu Đoàn Chí Linh
Giấy Xin Phép
Ấu Đoàn Chí Linh sẽ tổ chức cuộc đi săn tại: Edward 10 Cinema (6721 Westminster Blvd.,
Westminster Ca 92683) vào ngày: Tháng 11 ngày 21, 2009 từ 11:15 trưa đến 2:00 chiều. Phim
các em së xem: Planet 51. Sau khi xem phim, các em sẽ đi qua Carl’s Jr và ăn trưa. Phụ huynh
sẽ đón các em tại Carl’s Jr (KẾ BÊN RẠP CINE). Trong cuộc đi săng này, các em không cần
mang đồng phục hướng đạo, nhưng nên đem áo lạnh. Cháu khuyến khích tất cả Sói Con và Chim
Non nên đi cuộc săng này vì đây là một cơ hội rất tốt cho các em có thể giao tiếp và vui chơi cùng
nhau.

Tiền vé: $8
Tiền nên đem: $20 - sẽ đi ăn tại Carl’s Jr.
Nếu phụ huynh có thắc mắc xin gọi cho:
Trưởng Mai Anh

(714) 722 - 5099

-----------------------------------Xin Phụ Huynh giữ lại Phần Trên -----------------------------------------

Giấy Cho Phép
Tôi ký tên duới đây là giám hộ hoặc cha mẹ của em ___________________ chấp nhận cho con em
tôi đi săn vào ngày 21 tháng 11 từ 11:15 tới 2:00 giờ chiều. Trong trường hợp khNn cấp, chúng tôi
chấp thuận cho con em tôi đuợc đưa vào bệnh viện, khám bệnh, chụp hình quang tuyến, xông thuốc
mê, chNn bệnh hay giãi phNu dưới sự điều hành tổng quát hay đặc biệt của bất cứ nhân viên Y tê',
Bác Sĩ, N ha khoa hay bất cứ nhân viên bệnh viện với giấy phép điều hanh bệnh viện do Bộ Y-Tế
Công Cộng Tiểu Bang California cấp. Chúng tôi không bắt buộc và kiện tụng Hội Hướng Đạo Hoa
Kỳ, Châu Orange County, thành viên hay huynh trưởng Liên Đoàn Chí Linh chịu trách nhiệm về
sức khoẻ và sự điều trị cần thiết cho con em tôi trong trường hợp xãy ra tai nạn.
Bác Sẽ Gia Đình ____________________________________ Điện thoại _____________________
Khi khNn cấp xin liên lạc __________________________ Điện thoại ________________________
N gày ____ Tháng ______ N ăm _______
Phụ Huynh ký

