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“16 năm sau, tái hợp nơi đây, trong tình Hướng Đạo, xin đừng lỗi hẹn.”
Một câu chuyện tình cảm động mà có lẽ phần lớn trong thế hệ của chúng ta đều biết đến: trong Tuyệt Tình Cốc, trên
Đoạn Trường Nhai, Tiểu Long Nữ đã dùng chỉ lực viết lên vách đá 16 chữ: “Mười sáu năm sau tái hợp nơi đây, phu thê
thâm tình, xin đừng lỗi hẹn.” Tương tự như thế, năm 2006, Trại Thẳng Tiến VIII đã được Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức
tại Jurupa Park, thành phố Riverside; đúng 16 năm sau, vào năm 2022, Miền Tây Nam Hoa Kỳ lại vinh dự tổ chức Trại
Thẳng Tiến XII tại Oak Canyon Park, thành phố Silverado. Biết bao nhiêu Anh Chị Em (ACE) tham dự Trại Thẳng Tiến VIII
lúc đó bịn rịn chia tay đã hẹn nhau bằng bất cứ giá nào cũng sẽ gặp lại tại các Trại Thẳng Tiến. Kể từ đó qua ba Trại
Thẳng Tiến trải dài suốt 16 năm: Thẳng Tiến IX ở King City do Miền Tây Bắc Hoa Kỳ tổ chức, Thẳng Tiến X ở Houston
Texas do Miền Trung Hoa Kỳ tổ chức, Thẳng Tiến XI ở Haymarket, Virginia do Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức. Và giờ đây,
Thẳng Tiến XII trở về Miền Tây Nam Hoa Kỳ sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 13 tháng 7, 2022 tại Oak Canyon Park, Silverado,
California.
Trại Họp Bạn Thế Giới Thẳng Tiến do Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) tổ chức mỗi 4 năm
một lần. Mỗi lần tại các quốc gia khác nhau như Canada, Pháp, Đức, Úc và Hoa Kỳ. Riêng tại Hoa Kỳ có bốn Miền: Miền
Đông, Miền Trung, Miền Tây Bắc, và Miền Tây Nam. Tầm cở của Trại Thẳng Tiến có thể nói tương tự như Thế Vận Hội
(Olympic) hay Giải Túc Cầu Thế Giới (FIFA World Cup) một sự kiện rất quan trọng mà biết bao nhiêu người trên quả đất
này háo hức mong đợi và từng mơ ước được tham dự một lần cho biết. Cũng như vậy, tất cả các ACE Hướng Đạo Việt
Nam khắp nơi trên trái đất đều mong được tham dự Trại Thẳng Tiến, nhất là sau hơn hai năm bị cấm cửa vì đại dịch
Covid-19.

Thẳng Tiến XII lần này có gì lạ không em? Và tại sao nếu không tham dự được, quả thật là một điều hối tiếc? Thử hỏi
trong đời Hướng Đạo, chúng ta tham dự được bao nhiêu trại Thẳng Tiến?
Đúng lý ra Trại Thẳng Tiến XII được Chi Nhánh Úc tổ chức, nhưng vì duyên không đủ nước Úc bị nạn cháy rừng lớn nhất
trong lịch sử và bị đại dịch toàn cầu Covid-19 cho nên Đại Hội Đồng HĐTƯ-HĐVN đã trao lại trọng trách này cho Miền
Tây Nam Hoa Kỳ. Trại Thẳng Tiến XII được tổ chức tại một khu đất trại tuyệt đẹp, bên cạnh Irvine Lake. Rất gần thành
phố Irvine, Tustin, Anaheim, phi trường John Wayne, chợ búa, nhà trọ, và nhất là chỉ cách Little Saigon 12 miles. Rất tiện
lợi cho việc di chuyển, hậu cần và tiếp liệu. Đất trại rất sạch sẽ, cỏ xanh tươi mát và có một hồ nước nho nhỏ có thể chèo
thuyền độc mộc. Trại rất an toàn, không có các động vật hoang dã. Nơi đây thường xuyên tổ chức các đại nhạc hội, triển
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lãm, sinh nhật, công ty picnic, v.v.

Tham dự Trại Thẳng Tiến XII cũng có dịp về Nam California nơi có Disneyland, Sea World, San Diego Zoo, Safari, Wild
Animal Park, Legoland, Knott Berry Farm, Six Flags Magic Mountain, Universal Studios, Hollywood, v.v. và không thể
không nhắc đến … Little Saigon, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Bolsa Phước Lộc Thọ. Xa một chút quý vị có thể ghé Las
Vegas hay thăm một trong những Kỳ Quan của thế giới là Grand Canyon. Xa hơn một chút nữa là các công viên quốc gia
rất nổi tiếng như Yosemite, Valley of Fire hay Zion, Bryce Canyon, Arches Park, v.v.. Phong cảnh thiên nhiên ở những nơi
này tuyệt đẹp không thể nào diễn tả nổi nếu chưa từng đến tận nơi, thấy tại chỗ.
Các trò chơi mới lạ, vui tươi, sinh hoạt trong Trại dầy đặt phủ kín thời gian cho từng ngành Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng,
Trưởng Niên và cả Phụ Huynh. Đặt biệt lần này các sinh hoạt của Phụ Huynh vô cùng hấp dẫn. Tất cả các Phụ Huynh sẽ
“để ở nhà vai trò của người lớn” để có dịp trở về tuổi thơ, sinh hoạt như các em Hướng Đạo Sinh Việt Nam. Các Phụ
Huynh sẽ được chia thành từng Đội, cũng có cờ Đội, tiếng reo, sinh hoạt, vui chơi, thi đua, giúp ích y như các em Thiếu.
Lẽ dĩ nhiên, tất cả các Trại Sinh không lo chuyện gì cả ngoài việc “ăn và vui chơi” không phải bận tâm nấu nướng, rửa
chén, nồi niêu, xoong chảo vì thức ăn đã có nhiều nhà hàng thuộc nhiều quốc gia nổi tiếng từ Sài Gòn Nhỏ và phụ cận lo
liệu. Xin bật mí chút xíu sơ sơ có những bữa ăn do Paracel Seafood Restaurant, Golden Sea Restaurant & Banquet, Lục
Đỉnh Ký, v. v cung cấp. Nhất là nhà hàng nổi tiếng chỉ có ở bờ Tây Hoa Kỳ là In-and-Out Burger!
Ngày Khai Mạc Trại sẽ diễn ra vào Thứ Bảy tiếp theo sau là Hội Làng với chủ đề “Nguồn Thật” nhằm giới thiệu cho tất cả
các Trại Sinh hiểu thêm về những nét văn hóa, truyền thống ba miền Bắc Trung Nam và Cao Nguyên của Việt Nam. Tất
cả các đêm lửa trại sẽ diễn ra tại sân khấu lớn. Lẽ dĩ nhiên không thể thiếu được màn xem phim dưới ánh trăng và Chợ
Đêm.
Trong Trại sẽ xử dụng hệ thống điều hành kỹ thuật mới WiFi 6 Mesh System truy cập kho dữ liệu cho Ban Điều Hành, Ban
Hành Chánh, Ban Trật Tự và Ban Đời Sống. Để tiết kiệm và bảo tồn tài nguyên trái đất, báo trại sẽ không phát hành in ra
giấy truyền thống như xưa mà phát hành trực tuyến qua WiFi và được cập nhật liên tục trong ngày bao gồm cả bài viết,
hình ảnh, âm thanh, video, v.v. cũng tương tự như yahoo news. Trại Sinh sẽ đọc báo on-line qua điện thoại thông minh
mà ngày nay ai ai cũng có hay tablet. Hơn thế nữa, thời tiết Nam Cali vào đầu tháng 7 rất tuyệt vời trên dưới 75F vào ban
ngày và không mưa.
Điều quan trọng hơn cả là lần đầu tiên sau 39 năm kể từ Hội Nghị Costa Mesa năm 1983 thành lập HĐTƯ-HĐVN, Trại
Thẳng Tiến XII hoàn toàn độc lập do Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức và điều hành. Tất cả ACE chúng ta có thể hãnh diện
khoác lên bộ đồng phục riêng của HĐTƯ-HĐVN: áo Nâu cho Nam và Xanh Nhạt cho Nữ. Đó là “màu cờ sắc áo” của
Hướng Đạo Sinh Việt Nam ở hải ngoại. Đây là một công khó và thành quả vô cùng to lớn mà tất cả các ACE chúng ta và
HĐTƯ-HĐVN vượt bao khó khăn trong 4 năm qua để có được. HĐTƯ-HĐVN ngày nay đã trưởng thành sau 39 năm và trở
thành một tổ chức quốc tế không biên giới.
Còn gì hạnh phúc hơn, tham dự Thẳng Tiến còn có dịp thăm hỏi gặp gở Đoàn Sinh, bàn bè, thân hữu, bà con, họ hàng tại
thủ đô tỵ nạn của người Việt ở hải ngoại. Có hơn 50 Trưởng và Phụ Huynh thuộc 11 Liên Đoàn trong Miền Tây Nam Hoa
Kỳ và HĐTƯ đã bỏ ra rất nhiều công sức, thời giờ và năng lực từ hai năm qua chuẩn bị cho ngày hội lớn của chúng ta
trong Trại Thẳng Tiến XII lần này. Chắc chắn Trại Thẳng Tiến XII sẽ thành công mỹ mãn, một kỳ Trại để đời đầy kỷ niệm,
niềm vui, tiếng cười cho tất cả Trại Sinh. Xin ghi nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa tinh thần giúp ích, dấn thân, hy sinh và
phục vụ của tất cả.

“Mười sáu năm sau, tái hợp nơi đây, trong tình Hướng Đạo, xin đừng lỗi hẹn” Miền Tây Nam Hoa Kỳ và HĐTƯ-HĐVN hân
hoan chào đón tất cả ACE tại Trại Thẳng Tiến XII.
Thân Ái Bắt Tay Trái
Nguyễn Trí Tuệ
Kim Ngưu Năng Động

3

THÔNG BÁO TỪ BAN HÀNH CHÁNH
Kính gởi Quý trại sinh,
Để xúc tiến việc hoàn thành đầy đủ danh sách trại sinh Ban Hành Chánh xin quý vị Liên Đoàn Rep vui lòng nhắc nhở
các Trại Sinh trong Liên Đoàn cũng như các Trại Sinh tự hoàn tất những việc sau đây:
1/ Những trại sinh chưa trả tiền trại xin vui lòng đóng tiền trại ngay. Các hồ sơ không trả tiền sẽ bị xóa. Sau này,
muốn tham dự, phải làm lại hồ sơ mới và sẽ không bảo đảm còn các kỷ vật Trại vì Trại chỉ đặt hàng căn cứ theo số
Trại Sinh ghi danh và trả tiền mà thôi
2/ Xin quý vị tự upload đầy đủ hồ sơ cá nhân và bổ túc các chi tiết cần thiết (nếu thiếu) hoặc chọn size áo cho chính
xác. Xin vào trong Trang Web Ghi Danh http://tt12.ddns.net bấm vào Step 2,3,4,5,6,7.
Trại Sinh cần có
✓ CamperID,
✓ Passcode
✓ Email
để có thể truy cập và tự hoàn tất các STEP còn lại như upload hình ID, hồ sơ, v.v.
Nếu có trở ngại, vui lòng liên lạc Trưởng Đại Diện Liên Đoàn. (Liên Đoàn Rep)
Đừng gửi các photoID hay các Hồ sơ khác về cho Thẳng Tiến XII Administrator (Trưởng Vân).

• STEP 2: Cập Nhật dữ liệu cá nhân (như size áo),
• STEP 3: Đặt biệt là hình chân dung (Photo ID) để in thẻ ID ra vào Trại và nhận thứ ăn. Thẻ ID của Thẳng
Tiến sẽ là một vật kỷ niệm, do đó vui lòng upload bức hình ưng ý nhất của mình. Ban Hành Chánh sau khi
đã in thẻ rồi, sẽ không in lại nữa.
• STEP 4: Upload Code of Conduct (COC) 1 page
• STEP 5: Upload Waiver of Liability/Consent Form (WOL) 5 pages
• STEP 6: Upload Covid-19 Vaccination Record (CVR) Card 1 page.
• STEP 7: Upload Covid-19 Test Result (CTR) 1 page (this STEP may be not required. Pending from latest
CDC Guideline and TT12’s Risk Management Team updated.)
Cách thức Upload các hồ sơ trên, xin coi Phần Hướng Dẫn Ghi Danh trong Bản Tin này.
Để giúp cho việc nhập trại được suôn sẻ và nhanh chóng Ban Hành Chánh chỉ phát thẻ nhập trại cũng như đồng
phục, kỷ vật trại cho nguyên Liên Đoàn qua Liên Đoàn Rep. Hồ sơ cá nhân nào không đầy đủ sẽ đình trệ việc nhập
trại cả liên đoàn.
3/Health Form không upload online và không gởi qua email vì lý do bảo mật. Giao Hồ sơ sức khỏe cho Liên Đoàn Rep
giữ trong một bao thơ dán kín. Liên Đoàn Rep nộp cho Thẳng Tiến XII Admin. Chỉ có trại sinh full time mới cần bác sĩ
ký. Xin đưa cho Liên Đoàn Rep càng sớm càng tốt.
4/ Tất cả Hồ sơ cá nhân cần thiết cho trại sinh 3 ngày giống như trại sinh full time.
5/Gặp khó khăn, hay không log vào được Hệ Thống, liên lạc Trưởng Ban Thông Tin/Web Master
Trưởng Nguyễn Trí Tuệ email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com hay Text: 714 200 4186.
Tất cả các yêu cầu trên nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn cho chính các Trại Sinh, Ban Hành Chánh mong tất cả
thông cảm và hợp tác.
Đến ngày nhập Trại, hồ sơ bị thiếu sẽ không nhận thẻ ID ra vào Trại.
Thành thật cám ơn quý vi.
Tabtt,
TT12 Admin
Trưởng Vân Bùi
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QUESTIONS/ANSWERS BAN QUẢN LÝ RỦI RO VÀ Y TẾ TRẠI THẲNG TIẾN XII
Các câu trả lời căn cứ theo cuộc họp mới nhất của Risk Management Committee (RMC) và Guideline from CDC.
Tình hình và cách ứng xử có thể thay đổi.
1. Tất cả Trại Sinh ghi danh tham dự Thẳng Tiến XII bắt buộc phải chích ngừa Covid-19?

Hiện nay, quy định của Trại Thẳng Tiến XII ngay từ đầu là để bảo vệ sức khỏe, an toàn và tránh lây lan cho tất cả
Trại Sinh, vì thế tất cả các Trại Sinh bắt buộc phải có chích ngừa Covid-19 đầy đủ.
2. Các em dưới 12 tuổi, chưa được chích thì sao?

Theo quy định từ Trại, rất tiếc Trại sinh chưa chích ngừa sẽ không tham dự Trại
3. Nếu Trại Sinh không có hay không Upload Covid-19 Vaccination Record Card sẽ không được nhập Trại?

Theo quy định từ Trại, không upload Covid-19 Vaccination Record Card coi như chưa chích ngừa, và chưa hoàn
tất hồ sơ do đó sẽ không có thẻ ra vào Trại và sẽ không được vào Trại
4. Trại sẽ không còn yêu cầu upload and proof Covid-19 Negative Result Testing 24 hour trước khi nhập Trại?

Đúng vậy, theo sự gợi ý từ Risk Management Committee (RMC) thì tính đến ngày hôm nay, việc kết quả test
Covid-19 Âm tính sẽ không cần thiết. Tuy nhiên, tình thế có thễ thay đổi và giờ chót hay tùy vào hướng dẫn từ
CDC khi Trại bắt đầu.
5. Phụ Huynh hay Staff khi quay về Trại sẽ còn cần test Covid-19 hay không?

Không, nhưng sẽ đo nhiệt độ và trả lời một số câu hỏi (questionnaire) cơ bản về sức khỏe, tiếp xúc, triệu chứng,
v.v.
6. Các em có cẩn phải mang mask trong Trại?

Được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Trại có cung cấp xà bông rửa tay.
7. Nếu trước khi vào Trại bị test Positive Covid-19, có được refund tiền trại?

Ban Điều Hành Trại sẽ cứu xét tùy theo từng trường hợp. Sẽ được trả lại tiền một phần vì sẽ nhận được đồng
phục và kỷ vật Trại.
8. Các em Thiếu trở lên có được ngủ chung theo Đội hay không?

Tùy thuộc vào quy định mỗi Liên Đoàn và Gia Đình các em quyết định. Các em được khuyến khích ngủ chung với
gia đình hay lều cá nhân.
9. Trong Trại có chỗ tủ lạnh để Phụ Huynh có thể để nhờ vài thứ thuốc?

Vâng, có. Lều Y Tế có. Nhưng các lọ thuốc phải nguyên xi và dán nhãn với tên họ, CamperID và số điện thoại.
10. Trong Trại có Bác Sĩ không?

Vâng, có một số Bác Sĩ , Y Tá và chuyên viên ý tế trong trại.
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Questions and Answers regarding Risk Management and Medical Facility for Thang
Tien XII
Answers are based on CDC/OC Health Guidelines and the latest Risk Management Committee (RMC) meeting. The
situation and circumstances may change based on CDC/OC Health Guidelines, upon entering camp.

1. Are all registered campers attending Thang Tien XII required to be vaccinated against COVID-19?

From the start of organizing Thang Tien XII, regulations implemented has been intended to protect the
health and safety of all campers attending camp and mitigate risks. As a result, with FDA’s approval of the
Pfizer COVID vaccine on October 29, 2021 for children 5-11 years old, as well as on May 10, 2021 for
children 12 years old and older, all campers are required to be vaccinated including children (5-17 years
old) and adults (18+ years old).

2. How about campers under 12 years old that have not been vaccinated against COVID-19?

Sadly, with respect to current camp regulations and to mitigate risks, all campers are required to be
vaccinated so unvaccinated campers under 12 years old cannot be accepted to protect their health safety.

3. If campers do not upload their COVID-19 vaccination, will they be able attend Thang Tien XII camp?

With respect to current camp regulations, a camper who does not upload proof of COVID 19 vaccination is
considered unvaccinated against COVID-19 and their registration is incomplete. As result, they will not be
accepted to protect their health safety.

4. Will proof of Negative COVID Testing results taken 24 hours prior to attending camp still be required?

No, with latest CDC/OC Health guidelines and Risk Management Committee (RMC) suggestions, proof of
Negative COVID Testing results taken 24 hours prior to attending camp will not be required. However, this
situation may change based on CDC/OC Health guidelines at the commencement of camp.
Campers will still be asked to have their temperature checked, as well as complete a health questionnaire
upon entering camp and may be referred to Medical Experts, as needed.

5. Will parent or staff re-entering camp required to provide proof of Negative COVID Testing results

No, however, they will still be asked to have their temperature checked, as well as complete a health
questionnaire upon entering camp and may be referred to Medical Experts, as needed.

6. Will campers be required to wear masks?

Wearing masks is still recommended but not required. Hand soap will be provided.

7. If a camper tests Positive to COVID-19 prior to entering camp, will they be eligible for a registration refund?

Thang Tien XII organizers will handle each case separately, including fee refunds, gifts, etc.

8. Will scouts be required to sleep with their troop or family?

It will be up to each Troop and Family to decide their sleeping arrangements. However, family or single
sleeping arrangements are encouraged.

9. Will there be a refrigerator to store medicine?

Yes, the Medical Unit will have a refrigerator to store medicine. To ensure health safety, medicine(s) stored
in the Medical unit’s refrigerator must be in the medicine’s original bottle and have the name/phone
number/CamperID of person storing the medicine.

10. Will there be Doctors available at camp?

Yes, Doctors and Medical Experts will be available at camp.
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THÔNG BÁO VỀ GHI DANH TÌNH NGUYỆN VIÊN (STAFF) TRẠI THẲNG TIẾN XII
Hướng Đạo là giúp ích và phụng sự, Ban Điều Hành Trại cần có rất nhiều sự đóng góp của các các em Junior Staff
hay Quý Trưởng, Quý Phụ Huynh cho sinh hoạt các ngành cũng như các Ban. Đặt biệt là các em Junior Staff trong
kỳ Trại Thẳng Tiến XII này.
Xin vui long bấm vào link dưới đây và điền đơn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqEiWbyBy25FeL
Dyu_9Pq7Cm8MVSXqJoq_uCTOmFQO05uKw/viewform
Chào các trưởng,
Ban ẩm thực đang cần 1 số nhân sự làm việc chung với chúng tôi để cùng chung tay lo cho các trại sinh vào
những ngày trại TT12 sắp đến.
Xin mỗi Liên Đoàn Miền Tây Nam HK gửi về cho ban ẩm thực 1 người để phụ trách phần này.
Xin trưởng đại diện của các Liên Đoàn gửi tên, số điện thoại và điện thư về phó nội vụ của ban ẩm thực là
trưởng Vũ, Đệ, email: autumn24th@yahoo.com càng sớm càng tốt, hạn chót 05/27/22.
Ban ẩm thực sẽ trực tiếp liên lạc với những người này để có buổi họp chung và bàn thêm chi tiết những việc cần
làm.
Cảm ơn sự tiếp tay của các trưởng và phụ huynh rất nhiều
Tabtt
TM Ban Đời Sống
Trưởng Ban Ẩm Thực
Bạch Hạc
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THÔNG BÁO VĂN NGHỆ LỬA TRẠI
Thân chào các Trưởng thuộc các Liên Đoàn tham dự Trại Thẳng Tiến XII,
Sau đây là một số thông tin liên quan đến các đêm văn nghệ lửa trại tại Trại Thẳng Tiến XII.
Có 4 Đêm lửa Trại. Tất cả sẽ được thực hiện tại sân khấu chính. Không có lửa Trại theo từng Ngành.
❖ Lửa Trại Khai Mạc
❖ Lửa Trại
❖ Lửa Trại
❖ Lửa Trại Bế Mạc

tối Thứ Bảy
tối Chủ Nhật
tối Thứ Hai
tối Thứ Ba

• Mỗi đêm Lửa Trại sẽ tối đa 2 tiếng.
• Mỗi Liên Đoàn có thể ghi danh 1 tiết mục văn nghệ sẽ được BTC sắp xếp biểu diễn vào một trong các đêm lửa Trại.
Trong trường hợp Liên Đoàn muốn biểu diễn thêm tiết mục, xin ghi danh trước và tùy theo thời gian cho phép cũng
như thuận tiện, BTC sẽ cố gắng hết sức đưa vào trong chương trình. Nhưng sẽ không bảo đảm việc biểu diễn các tiết
mục phụ trội này.
• Mỗi tiết mục thời lượng không dài quá 7 phút.
• Sắp xếp chuẩn bị cho sân khấu không quá 4 phút.
• Chủ đề Nguồn Thật (Truyền Thống Hướng Đạo hay Văn Hóa, Lịch Sử, Quốc Gia, Dân Tộc Việt Nam) nhưng có thể mở
rộng theo tinh thần và lý tưởng của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam.
• Ghi danh, thông qua nội dung tiết mục (vui lòng gửi về Trưởng Ban Văn Nghệ Trưởng Tammy Nguyễn
email:tammynguyen92677@yahoo.com (sẽ có hồi báo) và cc: Trại Phó Điều Hành Trưởng Tập Lê taplen@yahoo.com
tên, lời, sound track của Bài Hát sẽ được xử dụng, hay lời đối thoại, v.v.) với BTC trước ngày 10 tháng 6 năm 2022.
• BTC được quyền từ chối những tiết mục có nội dung, hình thức không phù hợp và sẽ thông báo cho Liên Đoàn biết
trước ngày 15 tháng 6, 2022.
• BTC có quyền sắp xếp thứ tự các tiết mục vào các đêm văn nghệ lửa Trại. Ưu tiên các tiết mục có các em nhỏ biểu
diễn. Xin vui lòng liên lạc với BTC.
• Nếu các tiết mục của các Liên Đoàn nếu trùng hợp, BTC sẽ chọn tiết mục đã được ghi danh trước.
• Các sound tracks, bài hát, v.v. vui lòng xử dụng MP3 USB flash drive hay download về smartphone vì internet trên đất
trại không có.
• Nếu có thêm các nhu cầu khác, xin cho BTC biết trước để chuẩn bị như số microphones cần xử dụng, dây cắm cho
nhạc cụ, chân, đế, v.v. Vui lòng gặp Ban Kỹ Thuật Âm Thanh sân khấu để thử trước khi Lửa Trại bắt đầu.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc Trưởng Tammy Nguyen. Email: tammynguyen92677@yahoo.com
Tabtt,
Trưởng Ban Văn Nghệ Trại Thẳng Tiến XII
Thiên Nga Cần Mẫn Nguyễn Tammy
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THANG TIEN XII CAMFIRE ENTERTAINMENT ANNOUNCEMENT
Dear Quý Trưởng,
Below please find information regarding to Thang Tien XII Campfire Entertainment
There are 4 Campfire Nights. All will be at the main stage. There is no Subprogram campfire.

❖ Saturday Opening Campfire
❖ Sunday Campfire
❖ Monday Campfire
❖ Tuesday Closing Campfire
• Campfire each night will last maximum 2 hours.
• Each Liên Đoàn may register 1 performance which will be coordinated to be performed at one of the campfire
nights. In case any Lien Doan would like to have additional performance, please register in advance and will be
coordinated to perform based on the program and timing. Entertainment Performance Committee (EPC) will try
their best to coordinate but they can’t guarantee that the additional performance can be included in the program
or not.
• Each performance should not be longer than 7 minutes.
• Stage set up should not be over 4 minutes.
• Theme: Nguồn Thật (Scouts Traditions or Vietnamese Culture, History, Homeland, Nationality) but it can be
expanded to Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Spirits and Idealism.
• Register and approval for performance content (please send name of performance, lyrics, sound track or script,
etc) to EPC Head: Trưởng Tammy Nguyễn email:tammynguyen92677@yahoo.com (you will receive reply email)
and cc Operation Associate Camp Chief, Trưởng Tập Lê taplen@yahoo.com by June 10, 2022.
• The EPC has the rights to refuse those inappropriate performance with content not meeting the requirements
and will let these Lien Doan know by June 15th, 2022
• The EPC has the rights to arrange the order and which night for each performance. The performance with more
younger youths will perform first. Please contact EPC.
• If there are same performances, EPC will choose the one registered first.
• Sound tracks, songs, etc please use MP3 USB flash drive or download to smartphone because there is no
internet access at campsite.
• If there are any other needs, please notify EPC in advance such as how many microphones, instruments cable,
stick, etc… Please contact Sound and Technology Department for equipment testing prior campfire starts.
All questions, please contact Trưởng Tammy Nguyen at tammynguyen92677@yahoo.com.
Tabtt,
TT XII Entertainment Performance Committee Head
Thien Nga Can Man Tammy Nguyen
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THÔNG BÁO TỪ BAN SINH HOẠT PHỤ HUYNH/TRÁNG TRẠI THẲNG TIẾN XII
Kính chào tất cả quý anh chị Phụ Huynh và Tráng đã ghi danh tham dự Trại Thẳng Tiến XII,
Trước tiên, xin thân chào tất cả quý anh chị Phụ Huynh/Tráng đã ghi danh tham gia Trại Thẳng Tiến XII. Mình tên là
Nguyễn Hồng Diệp (Trưởng Ban Phụ Huynh Liên Đoàn Hoa Lư), rất hân hạnh và vinh dự được Ban Tổ Chức Trại Thẳng
Tiến XII tin tưởng giao phó trách vụ Trưởng Ban Sinh Hoạt Phụ Huynh/Tráng của Trại Thẳng Tiến.
Như các quý vị biết, Trại Thẳng Tiến XII là một sinh hoạt rất quan trọng của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt
Nam (HĐTƯ-HĐVN), được tổ chức mỗi 4 năm một lần; mỗi lần tại một quốc gia (Úc, Pháp, Đức, Canada, Hoa Kỳ) khác
nhau hay trong 4 miền (Miền Tây Bắc, Miền Tây Nam, Miền Trung và Miền Đông) Hoa Kỳ. Tầm cở của Trại Thẳng Tiến
giống như Olympic hay World Cup một sự kiện mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều nô nức và mong muốn được về
tham dự trong đời. Cũng như thế, Thẳng Tiến là ngày hội lớn của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại nhằm thắt chặt mối
dây tình huynh đệ tỷ muội Hướng Đạo khắp nơi trên thế giới và cũng nhằm để các Hướng Đạo Sinh có dịp kết thêm bạn
mới, để vui chơi, có nhiều kỷ niệm, giữa các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam với nhau. Ban Tổ Chức Trại gồm hơn 50 Trưởng
và Phụ Huynh đả bỏ rất nhiều tâm huyết, thì giờ lên kế hoạch chuẩn bị rất chu đáo và chắc chắn sẽ đem lại nhiều trò
chơi thú vị, mới lạ giữa các Trại Sinh đủ các ngành Ấu Thiếu, Thanh, Tráng về tham dự Trại.
Bên cạnh các con em của mình có những chương trình sinh hoạt riêng của ngành thì Phụ Huynh và Tráng cũng có nhiều
hoạt động sôi nổi, bổ ích, và hào hứng dầy đặc không kém. Có lẽ còn nhiều hơn thế nữa. Từ cuộc thi đầy sáng tạo như
cắm hoa, nấu ăn, văn nghệ múa hát cho đến thi cờ tướng, thả thơ, đố nhạc, đố vui có thưởng, hội thảo, thuyết trình cùng
với chợ đêm, Hội Làng, sinh hoạt tập thể, vòng tròn, kết thân của thời niên thiếu xa xưa... chắc chắn sẽ làm đất Trại lúc
nào cũng rộn rã tiếng cười. Tối đến cùng nhau quây quần bên ánh lửa bập bùng được xem các chương trình văn nghệ
với những tiếng reo hò và nụ cười sảng khoái làm xua tan giải tỏa áp lực của cuộc sống sau những ngày làm việc căng
thẳng và tâm hồn của chúng ta trẻ lại thêm vài tuổi. Các bữa ăn đều được chuẩn bị kỹ càng và đủ dinh dưỡng mà chúng
ta không phải đi chợ, nấu nướng và rửa nồi niêu xoong chảo thì còn gì bằng. Thêm vào đó là chợ đêm náo nhiệt với từng
đoàn người nối nhau đi thưởng thức các món ăn dân dã, tiếng nói cười lao xao để cùng hồi tưởng lại thời xa xưa tại quê
nhà.
Diệp tin chắc rằng những ngày trên đất Trại Thẳng Tiến XII chúng ta sẽ được nhiều cảm xúc, biết yêu thương, biết cho đi,
biết đoàn kết và góp phần vào phong trào Hướng Đạo ngày càng vững mạnh. Chủ trương của Hướng Đạo là giúp ích và
phục vụ xã hội cùng tha nhân. Sinh hoạt của Phụ Huynh/Tráng lúc nào cũng cần góp một bàn tay tùy vào khả năng của
mỗi người để tất cả chúng ta có một kỳ Trại có thể nói đầy ắp tiếng cười và thật nhiều kỷ niệm khó quên.
Mọi ý kiến đóng góp, xây dựng, tình nguyện, thắc mắc xin liên lạc:
• Trưởng Ban Sinh Hoạt Phụ Huynh/Tráng: Nguyễn Hồng Diệp.
• Trưởng Ban Sinh Hoạt Phụ Huynh/Tráng: Phạm Phương
• Cố Vấn: Trưởng Nguyễn Trí Tuệ

Email: diephonguyen19@gmail.com
Email: cpham430@yahoo.com
Email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com

Đồng thời nếu chúng ta biết có những gia đình nào còn do dự chưa ghi danh đi Thẳng Tiến thì hãy khuyến khích tham
dự, đừng bỏ lở cơ hội này. Càng đông càng vui.
Xin chân thành cảm ơn quý anh chị!
Rất quý mến và trân trọng
Trưởng Ban Sinh Hoạt Phụ Huynh/Tráng Trại Thẳng Tiến XII
Diệp Nguyễn
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BAN SINH HOẠT PHỤ HUYNH/TRÁNG TRẠI THẲNG TIẾN XII
Vài sinh hoạt tiêu biểu của Phụ Huynh/Tráng
• Tất cả Phụ Huynh tự nguyện tham gia sinh hoạt sẽ được trộn (mix) và chia đều thành từng Đội
căn cứ theo số Phụ Huynh ghi danh Full time/Part time 1 Day hay Part time 3 ngày.
• Có Đội Trưởng/Đội Phó
• Tên Đội/Cờ Đội/Tiếng Reo, bài hát
• Sẽ được điều động, thi đua, sinh hoạt, giúp ích, chia việc theo Phương Pháp Hàng Đội trong
suốt kỳ Trại và tùy theo nhu cầu từ Ban Điều Hành Trại và các Ban.

Lưu ý: Các sinh hoạt sẽ được cập nhật và thêm bớt tùy theo hoàn cảnh và điều kiện cho phép.
Các cuộc thi/tranh tài
• Giải Volleyball
• Kỳ Vương
• Thi Cắm Hoa
• Giải Bocce Ball
• Thi Nấu Ăn
• Đố Vui có thưởng
• Thả Thơ
• Đố Nhạc
• Giải Mật Mã
• Sinh hoạt Đội/ Thi đua
• Tinh thần Đội
• trò chơi tập thể,
• trò chơi kết thân,
• giúp ích,
• phụng sự,
• V.v.
Hội Thảo và Thuyết Trình
• Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam
• Tử vi/Phong Thủy
• Truyền Thống Hướng Đạo và văn Hóa Việt Nam
• Trà Đàm
• Khí Công và Thể Dục
• Tâm Lý Trẻ Em
• Vấn nạn Video Games/Internet/Thế giới ảo
• Tìm chọn tương lai, chọn Trường Đại Học cho con em
Giải Trí/Thủ công
• Hội Làng Văn Hóa Đặc Trưng của Bắc, Trung, Nam, Cao Nguyên Việt Nam
• Chợ Đêm
• Du ca/Đêm Việt Nam
• Hát cho nhau nghe
• Karaoke
• Truyện cười
• Nút dây
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CHO TIỂU TRẠI TRƯỞNG NIÊN
1. Nhân sự:
Tr. T X Đức / Nguyễn cửu Lâm / Mai Quang Vinh / Bạch văn Nghĩa / Chu Bạch Yến / Liêm Đoàn / Khiêm Hà / Đoàn
Nguyễn /Đặng Ngọc Ánh....
2. Chương trình:
- Thứ Năm 7/7: 9:00 am: Xây dựng khu vực trại.
- Thứ Sáu 7.8: Nhập trại / Nhận và phân phối quà / sắp xếp chỗ ngủ / các khu vực liên hệ / Tập một tiết mục Văn
Nghệ cho lửa trại....
- Thứ Bảy 7/9: Sáng: Lễ Khai mạc toàn trại - Phân chia nhóm / trách nhiệm
Chiều: Hội Làng / Kết thân:Trưởng Niên.đảm trách 1 station
Tối: Văn Nghệ Lửa Trại toàn trại (TN 1 tiết mục)
- Chủ Nhật 7/10: Sáng: Trà đàm / một thời Hướng Đạo / Nghe, chọn và tập hát BÀI HÁT TRƯỞNG NIÊN HDVN được
chọn
Chiều: Bầu Cử Văn Phòng Trưởng VPHDTN / Góp ý / Gợi ý cho những Sinh Hoạt TN trong tương lai
Tối: Thơ, Nhạc, tâm tình ...chia tay nhóm part time
- Thứ Hai 7/11: Sáng và chiều: Du hành Dã Ngoại / Picnic
Tối: Buffet Party off camp (approx. $25.00 / người)
-Thứ Ba 7/12: Sáng và chiều: Chương trình Đại Hội Đồng / kết thân / thăm viếng các tiểu Trại / Trò chơi lớn / Tập một
tiết mục Văn Nghệ cho lửa trại..
Tối: Văn Nghệ Lửa Trại toàn trại (TH 1 tiết mục)
- Thứ Tư 7/13: Sáng: Lễ Bế Mạc Trại.
Chiều: Dọn Dẹp, Vệ Sinh đất trại / Chia tay
Trang Bị: 3 lều 20' x 30' cho chỗ ngủ, 1 dù cho sinh hoạt, 3 lều 10 x 10 cho quán cà phê, 6 bàn 3' x 6', máy phát điện,
đèn, dây điện, ghế bố, ghế ngồi, vật dụng cho quán cà phê, cổng, cột cờ ....xe di chuyển trong trại, du hành dã ngoại....

Tabtt
Hươu dt Nguyễn cửu Lâm

THÔNG BÁO TỪ BAN VỆ SINH
Kính thưa quý phu huynh,
Hiện tai Ban Vệ Sinh (BVS) gồm 2 ông già 70 và 2 nử lưu.
Các trưởng thi bận lo dìu dắt các em HĐS nên BVS không dám mời đóng góp.
Để các em HĐS có đươc một tuần trai vui vẻ thoải mái, chúng tôi cần thêm người để lo vệ sinh cho trai.
Nếu quý vi nào có thể giúp đươc mổi ngày 2 giờ, từ 7pm-9pm đi thu gom rác sau bữa ăn tối, xin liên lac với BVS.
Email: tdn_22@yahoo.com hay goi 714/425-3536.
Rất mong đươc nhận email hay phone call của quý vi.
Thay mặt BVS
Nai Trung Hậu Nguyễn Đoàn
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HƯỚNG DẪN TRẠI SINH TỰ HOÀN TẤT HỒ SƠ GHI DANH
Mỗi Trại Sinh, sau khi ghi danh sẽ được nhận một email từ Hệ Thống Ghi Danh tự động gửi về. Trong email này có:
• CamperID
• Passcode: (5 con số)
• Email: của Trại Sinh.
Trại sinh sẽ tự truy cập vào Hệ Thống Ghi Danh để hoàn tất các bước còn lại bằng cách dùng smartphone hay tablet
(với Internet Wifi) hay máy tính cá nhân có internet.
Trước tiên truy cập vào Trang Web Ghi Danh Trại Thẳng Tiến 12: http://tt12.ddns.net
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Bấm to go Trang Nhà

Bấm to download Code of Conduct (COC)
Bấm to download Waiver Of
Liability/Consent Form (WOL)

Bấm to download Health Form (HF)

Bấm to log on the system
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Enter CamperID

Enter PassCode

Enter Email

Nếu mọi thứ đều đúng, sẽ vào trong Thư Mục Chính (Main Menu)

Bấm vào để Upload
hình Photo ID
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NGUYÊN TẮC UPLOAD
•
•

•

Dùng SmartPhone hay Tablet chụp hình chân dung cho PhotoID, trở thành JPG in Gallery.
Các Hồ Sơ khác, vui lòng
1. →Tải về (Download file)
2. →In ra (print)
3. →Điền vào (fill and sign)
4. →Chụp lại (take photo) dùng SmartPhone hay Tablet. Hình JPG sẽ lưu trữ trong SmartPhone
Upload lên System:
1. →Click Choose File (tìm và chọn hình JPG file trong SmartPhone). Hệ thống chỉ nhận hình
ảnh dùng format JPG hay GIF. No PDF file.
2. → Click Upload Button
3. →View File just uploaded

Bấm vào để Chọn
hình Photo ID

(Old picture)
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THÍ DỤ TRONG MÁY PC

Chọn hình: mickey.jpg
Click Open
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hình: mickey.jpg đã
được chọn

Next: Bấm nút để thực
hiện upload hình
mickey.jpg

(Old picture)
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Hình: mickey.jpg đã
được upload.
Hình mới sẽ thay thế
hình cũ.
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TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ UPLOAD CODE OF CODUCT (1 PAGE)
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TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ UPLOAD WAIVER OF LIABILITY/CONSENT FORM
(5 PAGE)
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TƯƠNG TỰ NHƯ THẾ UPLOAD COVID-19 VACCINATTION RECORD CARD (1
PAGE)
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vecteezy

Hãy cùng nhau về tham dự ngày hội lớn:

Trại Họp Bạn Thế Giới

Thư từ, ý kiến đóng góp, thắc mắc, liên lạc: thangtien12@hdtuhdvn.org Tell 714 200 4186 Trưởng Ban Thông Tin: Nguyễn Trí Tuệ
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