
BẢN TIN SỐ 7
Bulletin #6

Tháng 7, 2022

1

Trong số này:

❖ Lời tâm tình

❖ Dự báo thời tiết

❖ Check in process

❖ General Parking Permit

❖ Thông Báo từ Hành

Chánh.  Kỷ Vật Trại.

❖ Trại Thẳng Tiến Pre-

Camp Screening 

Questionnaire

❖ Chương Trình Trại

❖ Thông Báo từ Ban Ẩm

Thực.

❖ Ban Sinh Hoạt Ngành

Thanh

❖ Ban Y Tế

Recommendation

www.facebook.com/ThangtienXii
www.thangtien12.com
www.thangtien12.net
Email: thangtien12@hdtuhdvn.org BẢN TIN CHÓT TRƯỚC KHI TRẠI KHAI MẠC

Như vậy qua hơn 1 năm rưỡi chuẩn bị, công sức của hơn 50 Trưởng,

Phụ Huynh và tình nguyện viên thuộc các Liên Đoàn Miền Tây Nam 

Hoa Kỳ nay đã “sắp sẵn” để trở thành một kỳ Trại đầy kỷ niệm không dễ 

phai mờ.  Trại Thẳng Tiến XII sẽ khai mạc trong 3 ngày nữa.  Với tinh

thần giúp ích và phục vụ cho tha nhân, Ban Tổ Chức (BTC) rất vinh

hạnh được đón tiếp tất cả các ACE Hướng Đạo Sinh về tham dự ngày 

hội lớn của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-

HĐVN).  Cho dù còn nhiều khó khăn chông gai vì kinh tế lạm phát, vì

hoàn cảnh, vì dịch bệnh và vì .. . lòng người, BTC vẫn “khó khăn coi 

thường” và “Thẳng Tiến xông pha” đúng như lời của bài hát Hướng Đạo

Hành Khúc.

Tất cả thành viên của BTC đang làm việc hết ga vào 4 tuần lễ cuối.  Hầu

như ngày nào không Ban này họp thì Ban kia cũng họp qua Zoom từ

7:30 giờ tối đên 11:30 khuya, nhưng các ACE vẫn còn đầy ắp nhưng 

tiếng cười, và tràn đầy năng lượng cà kê diễn tả từng trò chơi, từng kỷ 

vật cho Trại sinh, kế hoạch mỗi Ban, v.v.  Thật lòng mà nói, những ai đã 

từng đi Thẳng Tiến, biết Thẳng Tiến rồi mà chưa từng tổ chức Thẳng 

Tiến  thì “chưa phải là hảo hán” Chỉ những người trong BTC Thẳng Tiến 

đã trải nghiệm trong thời gian qua thì mới có thể hiểu nổi. Quý Trưởng 

dấn thân hy sinh cho phong trào như thế, bỏ thì giờ tiền bạc, lấy ngày 

nghỉ phép trong hãng, tiền xăng chạy vòng vòng mua từng món hàng on 

sale cho đến lên trên đất trại làm việc “vác ngà voi” như thế quả đúng là 

tinh thần giúp ích của người Hướng Đạo chân chính.  Đâu đây vẫn còn 

khá nhiều người có “trái tim bên lề” bàng quang, tự tại nghĩ cũng khá

buồn.  Ít ai có thể hiểu nổi thế nào là tinh thần giúp ích và phục vụ chính 

là mục đích giao dục thanh thiếu niên của phong trào. 

Trời đất dường như cũng rất cảm động những tấm lòng vàng của các 

ACE nên ưu ái cho Trại Thẳng Tiến XII, nhiệt độ tại đất trại ở thành phố 

Silverado từ 85 ban ngày và 61 F gió hiu hiu từ bờ hồ thổi lên thật tuyệt.

Xin nhận nơi đây long biết ơn chân thành nhất cũng như sự vinh hạnh

được đồng hành cũng Quý Trưởng trong BTC trong 2 năm qua.

Trại Thẳng Tiến 12 đã sắp sẵn, hân hoan đón chào tất cả ACE khắp nơi 

về sống, vui và cười trong tình Hướng Đạo!

Kim Ngưu Năng Động Nguyễn Trí Tuệ 

Trưởng Ban Thông Tin

http://www.facebook.com/ThangtienXii
http://www.thangtien12.com/
http://www.thangtien12.net/
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https://weather.com/weather/tenday/l
/Silverado+CA?canonicalCityId=c59e9b
298febc0e069c3a0783b48311e8d6f588
15414e7f3f075a90103c7cc56

DỰ BÁO THỜI TIẾT CHO TRẠI THẲNG TIẾN XII

Xin lưu ý tất cả các Trại Sinh:

• Wear CampID 100% in Camp. 
• Mang theo bình nước uống (water bottle) cá nhân để uống.
• Sleeping bag túi ngủ.
• Sun block
• Các em nhỏ muốn rời Trại, phải có sự hiện diện và đồng ý bằng chữ ký của Liên Đoàn Rep. Và Cha/Me/guardian ký 

nhận khi rời Trại. 
• Quần áo thay đổi, T-shirt, sweater, miển sao không có các phù hiệu, danh số, đã cầu chứng. Hay có các dấu hiệu, 

hàng chữ có thể gây hiểu lầm, tranh cãi.
• Mask (không bắt buộc, nhưng khuyến khích)
• Ghế ngồi
• Towel
• Flash light.
• Medication (if needed)
• Badges/Patches for trade.
• Quần Áo.

THERE IS NO CELLPHONE AND INTERNET SERVICES IN CAMP. 
FOR URGENT NEEDED CALLS PLEASE CONTACT TRƯỞNG TUỆ 714 200 4186.

KHÔNG CÓ TÍN HIỆU ĐIỆN CHO THOẠI DI ĐỘNG CŨNG NHƯ INTERNET TRONG TRẠI.
KHI THẬT SỰ CẦN THIẾT, VUI LÒNG GỌI TRƯỞNG TUỆ 714 200 4186
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CHECK IN PROCESS AT THẲNG TIẾN XII

• Each car entering the camp site must have General Parking Permit 

filled and put on the dashboard.  Park in the General Parking Area 

only.

• Drop off will have 15 minutes limitation. Drop off driver must show 

Covid-19 Vaccination Record Card. 

• Drive 15mph slowly.

• Temperature check and no symptom of Covid-19.

• Turn in Covid-19 Questionnaire at the Gate

• Wear Camper ID at all times.  No CamperID, no entrance.

• If you do not have CampID, please contact Liên Đoàn Rep.

• Enter the campsite thru the Loading Gate in the back of the 

campsite.

• Friday dinner will be provided.

• VIP/Guests/Press/Media and Food delivery with special Parking 

Permit in the Front Gate

To all attendees of TT12,

The organizers of Trại Thẳng Tiến XII (TT12 Camp) reserved the right to be 
the sole merchant on the campground selling badges, patches, and 
memorabilia items before and during camp. Anyone who violated this 
policy would be asked to cease their transaction and maybe remove from 
TT12 campground indefinitely.

THÔNG BÁO TỪ BAN ĐIỀU HÀNH TRẠI THẲNG TIẾN XII
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• Đồng phục Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (Nâu hay Xanh nhạt)
• Nón
• Khăn quàng
• Thẳng Tiến 12 Patch
• T-Shirt Trại
• Túi đeo

Hướng Đạo Sinh:

• Áo Polo màu xám
• Nón
• Thẳng Tiến 12 Patch
• T-Shirt Trại
• Túi đeo

Phụ Huynh/Khách :

KỶ VẬT TRẠI

THÔNG BÁO TỪ BAN HÀNH CHÁNH

Tất cả Liên Đoàn cần mang theo.
• Cờ Liên Đoàn, Banner miễn sao không có các phù hiệu, danh số, đã cầu chứng. Hay có các dấu hiệu, hàng chữ có 

thể gây hiểu lầm, tranh cãi.
• Điền Phiếu Giới Thiệu Liên Đoàn.
• Canopy (càng nhiều càng tốt).  Cần đóng góp 2 canopies cho Ban Tổ Chức.
• Lều
• Igloo đựng nước (cần đóng góp 2 igloos cho Ban Tổ Chức)
• Cây, dây, cọc. v.v. Để dựng Trại và cổng trại
• Bàn, ghế
• Đèn
• Bếp và nồi để nấu thêm.
• Wagon stroller để chuyên chở.
• Bao rác.
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CHƯƠNG TRÌNH TRẠI



8

THÔNG BÁO TỪ BAN ẨM THỰC

Chào các trưởng, phụ huynh và Hướng Đạo Sinh (HĐS),

Trại TT12 năm nay các Trưởng, phụ huynh và trại sinh sẽ được thưởng thức

những món ăn như: Carl's Jr, In N Out, Panda Express, Pasta, cơm tấm, cơm

tàu, pate chaud, cà phê, bánh mì, bánh ướt vv...Tất cả những món ăn đều

được đặt từ những nhà hàng nổi tiếng của vùng quận Cam, miền Nam Cali 

này, nên chắc chắn sẽ rất thơm ngon, bổ dưỡng. Ngoài ra còn có những món

phụ như: chips, trái cây, nước mía, kem. Các trại sinh chỉ cần ghi danh tham

dự trại TT12 & nhớ trước mỗi giờ ăn để dành 'bao tử', để đến giờ ăn, lấy thức

ăn về ăn mà thôi. Các hộp thức ăn có sẵn muỗng, nĩa, đũa cho mọi người

luôn, nên chúng ta cũng không cần phải lo đến chuyện rửa nổi niêu xoong

chảo hay chén, bát gì cả.

Nếu ai muốn biết thức ăn ở các nhà hàng tại quận Cam này ngon như thế nào, 

xin đừng ngần ngại mà hãy mau mau vào website để ghi danh về dự trại ASAP 

trước ngày khoá sổ 06/30/2022. Trại năm nay chúng ta có nhiều packages 

khác nhau như: full time, part time, weekend. Nếu không đi dự trại TT12 này 

thì thật là uổng phí, vì ngoài việc không được thưởng thức những món ăn

ngon, gặp lại các trưởng cũng như các bạn bè & có những ngày trại vui vẻ, 

relax ra, chúng ta cũng không biết đến khi nào trại Thẳng Tiến mới được tổ

chức tại nam CA, vùng nắng ấm này lần nữa. Lần Thẳng Tiến 8 trước ở Nam 

CA là TT8 vào năm 2006.

Xin hẹn gặp tất cả các trưởng, phụ huynh và HĐS vào ngày 07/08/2022

Thân Ái Bắt Tay Trái,

TM Ban Ẩm Thực TT12

Trưởng ban

Bạch Hạc Chu Đáo- Thu Trang
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Hello Campers!!

TT12 is less than 2 weeks away! I hope you all are excited about a 

week of fun, games, new friendships, and memories! A packing list 

will be sent out shortly. In the meantime, please remember to bring 

the following items along with your personal gear:

1) your camper ID (your Liên Đoàn Trưởng should have this; you 

will NOT enter the gates without it)

2) a Class C/“classy” attire to dress up in! (think dressy/button up 

and be camera-ready 😜)

3) reusable water bottle/Hydroflask

4) Optional: Scouting items to trade with other campers (Lien Doan 

merch, patches, other Class B’s, etc.)

5) Optional: masks and COVID test kits

Please brush up on Scout skills and songs. Bài Ca Thanh Sinh

PDF & MP3 will be uploaded shortly to the link below. Please also 

note that you cannot enter camp if you have symptoms and 

you must be COVID-free at least ten days before the start of 

camp. I hope you all stay safe and healthy. Bring your Scout spirit 

and come ready to play!

For any latest news, visit:

https://thangtien12.com/

Thanh News:

https://thangtien12.com/p307/thanh

See you soon,

Tr. Tranganh

Thanh Doan Camp Chief

BAN SINH HOẠT NGÀNH THANH

https://thangtien12.com/
https://thangtien12.com/p307/thanh
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THÔNG BÁO VỀ GHI DANH TÌNH NGUYỆN VIÊN (STAFF) TRẠI THẲNG TIẾN XII

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqEiWbyBy25FeL
Dyu_9Pq7Cm8MVSXqJoq_uCTOmFQO05uKw/viewform

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. 
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The primary goal for TT12 and Ban Y-Te is the safety and wellness of ALL campers and volunteers. To 

that end, we collectively recommend the following preventive measures before and during TT12.

COVID PROTOCOL:

Public health experts anticipate COVID cases to rise over the summer as more people gather, unmasked 

and taking fewer precautions (i.e. going unmasked, not social distancing, using public transportation 

(planes, trains, buses, etc.). Thus, we highly recommend that ALL campers do a self-RAPID antigen test 

24 hours prior to coming to Oak Canyon Park in Silverado, CA. 

We recommend you take a photo of the negative result and keep for your records, should we need to do 

contact tracing. We encourage all campers to do self-test to uphold the health, safety and peace of mind 

for ALL on Thursday (7 July 2022). ANY camper(s) who tests COVID positive will be sent home, as per 

TT12 protocol and the liability waivers that were signed to register for TT12. 

Please note that if you develop any fever or viral upper respiratory symptoms, you will be tested onsite. If 

you have contact with a newly positive COVID case, even if you have no symptoms, you need to come to 

the medical station and get tested. And if the test is positive, you will have to arrange to leave the 

campsite. If you are visiting from out of town, we have a list of local hotels where you can book a room to 

stay. Essentially, for the safety of all, the medical team recommends everyone do a home RAPID COVID 

tests on Thursday or Friday to be sure it’s NEGATIVE, before entering camp. 

Reviewing public health guidelines by both the Centers for Disease Control (CDC) and locally, from 

Orange County Healthcare Agency, if we detect NEW COVID positive cases, we must ask the positive 

camper to go home. Whether the camper has or does NOT have symptoms (i.e. high fever, cough, 

respiratory distress), they will be sent out of the camp. This is to avoid infecting others and prevent a local 

outbreak. By following this clear COVID protocol, we can avoid shutting down the entire camp. 

Essentials to bring to camp: 

1. 24 oz or larger thermos or Hydroflask water bottle that can keep your water/beverages COOL.  

2. Hat and sunblock

3. Personal medications (i.e. inhalers, allergy meds, prescription drugs)

The GREATEST risks and most common problems during summer camp are dehydration, dehydration, 

dehydration! Thus, we recommend all Lien Doans leaders to encourage their scouts to drink 8-16 oz of 

fluids prior to each meal. Plus, throughout the day, every activity station will remind the campers to drink 

fluids. It’s best to have water with some sugar/salts added: lemonade, Gatorade powder, etc. 

There will be a Medical Station staffed by clinicians (Ban Y-Te). We can only take care of mild-moderate 

dehydration with oral rehydration and cooling measures; minor cuts and injuries and digestive issues. 

Anything more serious will be sent out to local urgent care centers, Chapman or UCI Hospitals.

WATER safety: there is Irvine Lake at campsite and so parents, volunteers, scout leaders need to be 

mindful of water safety. Even in 3 feet of water, young and excitable children are at risk for water injury 

and drowning. 

TT12 Ban Y-Te Recommendations for Thẳng Tiến Camp July 8-13.
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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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