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What does your $24 buy?

M F I   2014
The Boy Scouts of America increased its membership fee from
$15 to $24 per year for all registered Scouts and adults effective January 1, 2014. For those who join after the beginning of
the year, the fee will be prorated at $2 per month. This does
include units with a December 31, 2013, expiration date.
The BSA last increased fees in 2010. Since that time, we have
taken additional steps to control and reduce costs, but administrative costs have continued to rise faster than projected. The
National Executive Committee began discussions about increasing membership fees in 2012. During our May, 2013
meeting, the executive board appointed a committee comprised
of board members, Scout executives, and regional volunteers
to examine this topic further and make a recommendation. In
August 2013, the executive committee approved the recommendation to increase membership fees. It is important to note
that this process began well before the decision was made to
change the membership standards policy for youth.
As always, our focus is to build the future leaders of this country by combining adventure, educational activities, and lifelong
values. The fee increase is a step we must take in order to continue providing the services you and our members expect and
need. With your help and that of each of our volunteers and
Scouting parents, we will continue accomplishing incredible
things for young people and the communities we serve.

Simply put, the Boy Scouts of America National Council provides program materials and support for 280 local councils that
administer the Scouting program, with each covering a specific
geographic area. To be more specific, the following are the key
functions of the national council:
•Provide liability insurance to registered adult members, local
councils, chartered organizations and the national organization
•Provide technological platforms for the Scouting movement
•Provide local councils with program as well as tools for camp
and office planning and evaluation, extensive financial counseling, planned giving and fundraising information, and professional personnel support
•Coordinate a communications network through magazines
and literature (handbooks, merit badge pamphlets, brochures,
training materials, and professional development training)
•Make available uniforms, equipment, and program supplies
•Develop and maintain year-round national high-adventure
bases and execute national events (jamborees, National Eagle
Scout Association and Order of the Arrow conferences, and
National Council meetings)
•Maintain communication with chartered organizations that
use the Scouting program (religious institutions, civic organizations, labor unions, professional organizations, business, and
industry)
•Maintain liaison with Scouting associations in other countries
as a member of the World Scout Conference
•Set and maintain program standards (e.g., Advancement,
health and safety, etc.) to ensure consistency of the brand
throughout councils across the country.

A 100 years from now it will
Not matter what my bank account was
The cost of the house I live in
Or what kind of car I drove
But, the world may be different because
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Fellow Scouts, Scouters and Parents,
On the eve of Lunar New Year, and the Year of the Horse, I
extend best wishes to you from myself, our National Executive
Board members, and the staff of the National Council for a
happy, healthy and prosperous new year.
It is our honor and privilege to help bring the fun, adventures,
and personal growth experiences of Scouting to your life. We
are especially grateful for all who serve as volunteer leaders.
Even more, we are pleased to be your partners working shoulder-to-shoulder along with the parents of our Scouts in helping
each young person be Prepared. For Life.
With admiration, appreciation, and Scouting fellowship,
Thân gửi Quý Phụ Huynh, quý Trưởng cùng các em Hướng
Đạo Sinh
Trước thềm năm mới, năm Giáp Ngọ, chúng tôi thay mặt Hội
Đồng Quản Trị và Ban điều hành cùng các nhân viên Hội
Hướng Đạo Hoa Kỳ kính chúc đến quý vị một năm mới nhiều
sức khỏe và thịnh vượng.
Thật là danh dự cho chúng tôi có thể cùng quý vị mang đến
niềm vui và kinh nghiệm phát triển cá nhân của Hướng đạo
đến Thanh Thiếu niên, chúng tôi đặc biệt cám ơn đến quý
Trưởng đã tự nguyện dấn thân phục vụ. Hơn thế nữa, chúng
tôi luôn là những người đồng hành cùng quý Trưởng và phụ
huynh giúp mỗi em Hướng Đạo sinh luôn Sắp Sẵn Vào Đời
Với sự ngưỡng mộ, giá trị và tương trợ

I am pleased to announce that the BSA National Executive
Board has elected former Secretary of Defense and former CIA
Director Dr. Robert M. Gates to the National Executive Board
of the Boy Scouts of America. Dr. Gates will serve as a member of the board’s executive committee and as the national
president-elect. Gates’ appointment was made upon the recommendation of national volunteer and professional leaders including the BSA national nominating committee.
This move means that upon approval of voting members of the
National Council, Dr. Gates would begin a two-year term as
the BSA national president in May 2014. Following the National Council’s approval of Dr. Gates’ two-year term as the
BSA national president beginning in May 2014, Randall Stephenson, chairman and chief executive officer of AT&T Inc.,
has agreed to serve as the president-elect of the BSA.
I have had the pleasure of working with Dr. Gates on a number
of occasions, and I can say he is one of our nation’s most respected public servants and a proven leader of the highest caliber. Plus, he has a deep, personal devotion to Scouting. He is a
past member of the National Executive Board, past president
of the National Eagle Scout Association, a distinguished Eagle
Scout, and recipient of the Silver Buffalo Award—the highest
recognition bestowed by the BSA for extraordinary service to
youth.
For any organization, but especially the BSA, to be successful,
it’s important to provide strong leaders to guide and motivate
its members to achieve their mission and contribute to growth.
As a longtime Scouting professional, I have always respected
our process for cultivating terrific leaders, especially for our
volunteer leadership. Our succession plan for those important
roles calls for fresh leaders to rotate on a regular basis, allowing for opportunities to bring in new ideas to keep Scouting
ahead of the curve in our service to America’s youth.
The process for Dr. Gates’ appointment is a great example of
how thoughtful, strategic succession planning can help organizations sustain a strong leadership base. Scouting’s future is in
great hands with the path laid by Wayne Perry as national president and the strength and vision of our upcoming leaders.
Please join me in welcoming Dr. Gates to the Boy Scouts of
America National Executive Board. Thank you for all you do
for Scouting and the youth we serve.

Ủy Ban Quốc Gia
Hướng Đạo Việt
Nam vừa hoàn tất
ấn bản lần thứ 4
sách “ Dấu Chân
Người Sáng Lập”
sẽ phát hành vào
dịp kỷ niệm sinh
nhật Bi Pi thứ 157
( 22/2/2014)
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THE INTERNATIONAL JAMBOREE
OF VIETNAMESE SCOUTING
Jamboree is a large gathering of Scouts who rally at a national
or international level. The BSA has our own National Jamborees once every 4 years, just similar to how International Jamborees go. This is an wonderful opportunity for Scouts from all
over the nation/world to gather, spend time together, carry out
common activities, exchange experiences, get acquainted with
various cultures, and solidify a mutual bond between each other in a natural and friendly environment. It is a well known fact
that past Jamborees have greatly stimulated the growth of the
local Scouting movement of the regions in which they took
place.
The Thang Tien Jamboree has become a tradition for the Vietnamese Scouting Movement for the past 30 years, where hundreds of oversea Vietnamese Scouts and leaders from different
countries gather to celebrate our Scouting brotherhood and
maintain our traditions of Vietnamese Scouting together.
Here is the list of Thang Tien Jamborees in the last 30 years:

TRẠI HỌP BẠN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
THẲNG TIẾN 10
ĐỊA ĐIỂM:
CAMP STRAKE
11322 Interstate 45 Southbound,
Conroe, Texas 77302
THỜI GIAN:
Ngày nhập trại từ thứ Sáu
6/27/2014
Ngày Khai mạc trại thứ Bảy 6/28/2014
Ngày Bế mạc trại thứ Năm 7/3/2014
TRẠI PHÍ:
Ghi danh bắt đầu từ ngày 1/1/2014 qua hệ thống internet:
Từ 1/1/2014 đến hết ngày 28/2/2014 = $220.00,
Từ 1/3/2014 đến hết ngày 30/4/2014 = $250.00,
Từ sau ngày 30/4/2014 = $280.00.
Trại phí bao gồm: TT10 package ( Patch, Name Tag,
TT10 T-Shirt, quà Lưu Niệm TT10 ....)
Ẩm thực do hệ thống Nhà hàng Kim Sơn

•
•
•
•
•
•

Thang Tien I was organized in Yvelines, France, in 1985;

Thang Tien VI in Virginia, USA, 1998. Since then, it has
been decided that Thang Tien will take place once every
four years.

• Tất cả mọi người đều có thể ghi danh tham dự trại TT 10
nhưng phài qua hệ thống các Liên Đoàn hay Đơn Vị HĐ có ghi
danh với HĐTƯ, BSA, GSUSA hay Hội Hướng Đạo Bản Địa
… với các điều kiện:
Hoàn tất các thủ tục ghi danh, đóng Trại Phí, có Giấy
Chứng Nhận Sức Khỏe do Bác Sĩ ký còn
hiệu lực, tuân thủ Nội quy Trại.

•

Thang Tien VII took place in Houston-Texas, USA, in
2002; and 4 years later.

• Thời gian các đơn vị ở xa đến sớm có thể nhập trại vào thứ
Năm 26/6/2014 và rời Trại trễ vào ngày thứ Bảy 5/7/2014.

•

Thang Tien VIII was organized in 2006, at the heart of the
Vietnamese refugee capital: Southern California, USA
with more than 1800 participants.

• Các đơn vị sẽ cắm trại theo Liên Đoàn , Đoàn trong các
Miền , Chi Nhánh .

•

Thang Tien IX was be held at San Lorenzo County Park in
King City, Northern California from July 11 thru July 17,
2009, with more 2500 participants

Thang Tien II in Toronto, Canada, 1988;
Thang Tien III in San Jose- California, USA, 1990;
Thang Tien IV in Chalon-Sur-Saone, France, 1993;
Thang Tien V in Glenfield, Australia, 1995-1996;

•

Thắc mắc hay ý kiến có thể vào trang nhà

http://thangtien10.net
hay gọi Ban Quản Trại (713)582-2298
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Maryland, thöù Hai 22 thaùng 7 naêm 2013
Kính thöa Quyù Tröôûng, Quyù Phuï Huynh vaø Caùc Em Höôùng
Ñaïo Sinh,

2014 

 
F
  
   


  



Vaøo naêm 2014, Traïi Hoïp Baïn Höôùng Ñaïo Vieät Nam - Thaúng
Tieán 10 (TT10) seõ ñöôïc toå chöùc taïi Houston, Texas. Moät Ban
Toå Chöùc ñaõ ñöôïc hình thaønh döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Mieàn
Trung Hoa Kyø töø naêm 2011. Moät chöông trình sinh hoaït traïi
ñaõ ñöôïc phaùc hoaï vaø hieän nay moãi ngaøy moät hoaøn bò.
Trong kyø hoäi ngoä saép tôùi chuùng ta seõ cuøng nhau ñoïc chung
Lôøi Höùa Höôùng Ñaïo Vieät Nam: "Toâi xin laáy danh döï höùa coá
gaéng heát söùc, laøm boån phaän vôùi Tín Ngöôõng Taâm Linh, Toå
Quoác vaø Quoác Gia Toâi; Giuùp ích moïi ngöôøi baát cöù luùc naøo;
Vaø tuaân theo luaät Höôùng Ñaïo". Lôøi Höùa naøy khoâng chæ vang
daäy nôi traïi tröôøng TT10, khoâng chæ aâm ó trong suoát cuoäc chôi
hoïp baïn maø seõ lan truyeàn cuøng khaép moïi nôi treân theá giôùi,
nôi maø caùc treû Em baát haïnh phaûi ñöôïc thaät söï ñöôïc töï do sinh
hoaït Höôùng Ñaïo vaø thaät söï soáng vôùi lôøi höùa Höôùng Ñaïo.
Ñeå ñaùp öùng chuû ñeà Giuùp Ích cuûa TT10, chaéc chaén traïi seõ coù
nhöõng sinh hoaït troø chôi thaät môùi, thaät vui vaø phuø hôïp vôùi
neàn vaên minh vieãn thoâng ñieän toaùn cuûa theá kyû 21. Caùc troø
chôi môùi seõ kích thích söï hoïc hoûi nhöõng kyû naêng môùi ñeå phuïc
vuï cho tha nhaân trong nhöõng nhu caàu thieát yeáu môùi.
Ñaëc bieät trong vieäc toå chöùc Thaúng Tieán 10, Ban Thöôøng Vuï
Hoäi Ñoàng Trung Öông ñöôïc cô hoäi laøm vieäc tröïc tieáp vôùi
Chaâu Houston, Vaên Phoøng Trung Öông Hoäi Nam Höôùng Ñaïo
Hoa Kyø vaø Mieàn Trung Hoa Kyø ñeå cuøng chòu traùch nhieäm veà
phaùp lyù vaø moâ thöùc toå chöùc.
Traïi seõ khai maïc vaøo ngaøy 28 thaùng 6 naêm 2014, nhö vaäy
chuùng ta chæ coøn ít hôn moät naêm ñeå chuaån bò cho caùc Em veà
Houston tham döï Traïi Hoïp Baïn Thaúng Tieán 10. Do ñoù Ban
Thöôøng Vuï raát mong ñöôïc söï lieân laïc maät thieát cuûa Quyù
Tröôûng ñôn vò vaø Ban Toå Chöùc TT10 (www.thangtien10.org)
hay email lieân laïc tröïc tieáp vôùi Traïi Tröôûng Ngoâ Vinh Khoa
tr.khoango@gmail.com ñeå coù ñöôïc nhöõng thoâng tin caäp nhaät.
Kính mong ñöôïc ñoùn chaøo Quyù Tröôûng, Quyù Phuï Huynh vaø
caùc Em Höôùng Ñaïo Sinh töø Phaùp, Ñöùc, Canada, UÙc Ñaïi Lôïi
vaø khaép caùc tieåu bang vaø thaønh phoá coù HÑVN ñang sinh hoaït
taïi Hoa Kyø taïi coång chaøo TT10.



WHO: EAGLE Scouts, BSA
Gold Award, GSUSA and
Silver Award, Venturing, BSA
WHAT: 2014 Leadership Reception
WHEN: Saturday June 28, 2014
3:30pm – 5:00pm
WHERE: Thang Tien 10 - Camp Strake
Houston, Texas U.S.A.
HOW: Complete registration form and RSVP
(Visit Huongdao.org)
COST: $15.00 T-shirt or Patch
CONTACT:

Lam Nguyen at 916-335-0357
or lnguye03@yahoo.com
Hang Tiffany Ta at 714-376-3214
or tta714@gmail.com
Nguyen Tan De at 214-505-1328
or DeTan.Nguyen@Scouting.org

You are cordially invited to a special reception to be held at
Thang Tien 10 on Saturday June 28, 2014, from 3:30 pm to
5:00 pm. At this reception, you will enjoy the fellowship of
those who have received the highest recognition in the Boy
Scouts of America and the Girl Scouts of the USA and this
year we are welcoming the Silver Award recipients of the Venturing program of the Boy Scouts of America.
Please come to the reception and prepare for a brief oneminute introduction and a written statement of “what this
award meant to me” and “your message to young Scouts” who
are currently climbing the trail to the highest rank in their respective programs.
We are publishing a directory of Vietnamese-Americans who
have attained the highest rank in Scouting as a youth which
includes Eagle Scout, GSUSA Gold, and Venturing Silver
Award recipients. If you know of other award recipients who
are not attending Thang Tien 10, please provide that information to tta714@gmail.com.

Thaân aùi baét tray traùi,
T.M. BTV Gaáu Hieàn Voõ Thaønh Nhaân
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Come join us for a fun filled 10th International Vietnamese Scouting Jamboree week
of Scouting skills and friendship. With so
much to do, and so many facilities, this is a
great place to do just that!

C S
C , T U.S.A.
Welcome to Thang Tien 10, the Tenth International Vietnamese Scout Jamboree!
Camp Strake, nestled in the Piney Woods of East
Texas, encompasses 2,175 acres of great camping experiences. The camp is located 40 miles
north of Houston and just south of Conroe in
Montgomery County on I-45. Camp Strake was
acquired in 1942 and dedicated in March, 1944,
honoring George and Susan Strake who paid off
the note to purchase the land. This property has
many sections and is used for multiple purposes.
It provides for Cub Scout weekend camping at
the Janis and George Fleming Cub World, Boy
Scout and Venturing weekend camping activities
at Deer Lake and Grand Lake. Training for
Scout leaders and outside groups at Hart
Kuester Lodge, Seton Training Site and The
Conference Center.

On behalf of the National Council, Boy
Scouts of America, Hoi Dong Trung Uong
Huong Dao Viet Nam and Thang Tien 10
Organizing Committee, we extend this invitation to you and your Scouts to participate
in the Thang Tien 10, the 10th International Vietnamese Scout Jamboree during the
summer of 2014.

The Conference Center is a wonderful modern training facility
located in a comfortable rustic setting and this is where we
will house our elder Scout leaders and Thang Tien 10 organizing committee.

Thang Tien 10 is expected to attract more
than 1,200 Scouts and adults from around
the world and will be held on June 27 –
July 3, 2014. The jamboree will be held at
Camp Strake, 11322 Interstate 45 Southbound, Conroe, Texas 77304, U.S.A. located 40 miles north of downtown Houston, Texas and 28 miles
from George Bush International Airport. Thang Tien 10 promises to be an exciting and meaningful event. Your participation
will most certainly enrich your Scouting experience. We welcome you and look forward to your participation in this special International Vietnamese Jamboree.

The Conference Room building will comfortably seat a single
group of 300, or can be divided to handle three groups of 75
each. It is completely furnished with tables and chairs as well
as several audio visual aids for our leader’s meetings.

Click here for directions to Grand Lake. The street address for
Grand Lake/Camp Strake is 11322 IH 45 South, Conroe, TX
77304.

We have four dorms and seven cabins available to accommodate up to a total of 92 for overnight housing at Thang Tien
10. All buildings have air conditioning and heat. You and your
personal toiletries are all that you need to bring. Check with
registration to see if you can reserve your space at the Conference Center for Thang Tien 10.
Grand Lake is the main Thang Tien 10 camping and activity
area of Camp Strake. The 21 campsites that are divided into
three separate wings offer enough room and seclusion to accommodate several Lien Doan/units and activities at one time.
Be sure you enjoy the beautiful piney woods as you walk down
our many hiking trails. The Shooting Sports Range can accommodate rifle and shotgun shooting as well as archery will be
open during Thang Tien 10. After you perfect your shooting
skills, head over to Deer Lake and practice canoeing in one of
the most scenic areas of the camp. You may prefer to just relax
under the Joplin Pavilion next to the lake and take in the beauty of it all.

For more information on Thang Tien 10 visit our website
www.thangtien10.net
Nearby hotels:
Baymont Inn and Suites Conroe — 1506 Interstate – 45 South,
Conroe, TX 77304 — 936-539-5100
Holiday Inn Express Hotel and Suites — 2240 Stoneside
Drive, Conroe, TX 77303 — 866-311-8185
Nearby restaurants:
China Buffet — 226 Cartwright Road, Conroe, TX 77304
Waffle House — 240 Cartwright Road, Conroe, TX 77304
Alfonsos Restaurant — 1208 S Frazier Street, Conroe, TX
77301
Nearby Home Depot/Lowes:
Home Depot - 1341 W. Davis Street, Conroe, TX 77304
Lowes – 1920 Westview Blvd., Conroe, TX 77304
Nearby WalMart: 1407 N. Loop 336 W, Conroe, TX 77304
936-788-5400
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THƯ MỜI
THAM DỰ BUỔI HỘI NGỘ HUY HIỆU RỪNG
(WOOD BADGE REUNION)
Kính mời quý Trưởng đang mang khăn quàng Gilwell cùng
nhau về tham dự Buổi Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng (Wood Badge
Reunion) sẽ thông báo sau tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 10.
Mục đích chánh của buổi họp mặt là để siết chặt mối dây liên
lạc giữa các Trưởng qua nhiều thế hệ khác nhau.
Hội Ngộ Huy Hiều Rừng còn là dịp để các Trưởng gặp nhau
chia sẻ kinh nghiệm vui buồn, kinh nghiệm sống và kỹ năng
lãnh đạo trong cuộc đời “Hướng Đạo”.
Sự hiện diện của quý Trưởng kỳ cựu sẽ là niềm khích lệ cho
các Trưởng trẻ đang trông coi đơn vị.
Sự hiện diện đông đảo của các Trưởng Trẻ đang trông coi đơn
vị sẽ niềm tin cho quý Trưởng kỳ cựu yêu mến phong trào và
minh chứng được Phong Trào Hướng Đạo vẫn là một chương
trình giáo dục tốt đẹp nhất cho giới trẻ .
Rất mong được gặp các trưởng tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến
10.
Thay Mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn Tấn Đệ, TN-4
Nguyễn Nicholas Việt, TN-5
Lý Nhật Hui, TN-6
Trần văn Long, TN-7

CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BSA
Đối với Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ việc cải tiến và cập nhật
chương trình và huấn luyện luôn được thay đổi tùy hoàn cảnh
xã hội, môi trường và tiến triển của nền kỹ thuật tân tiến hiện
tại, tuy nhiên, với phương thức làm việc luôn được chọn lọc và
hợp lý, mọi thay đổi luôn được kiện toàn từ trung ương đến
Vùng, Miền, Châu, Đạo và đơn vị.
Trong thời gian sắp đến, một chương trình được Hội Hướng
Đạo Hoa Kỳ (BSA) đã được cấp Trung Ương soạn thảo tổng
quát và đang được chuyển đến Vùng và Miền phổ biến trong
lúc vẫn tiếp tục cập nhật chi tiết những thay đổi được áp dụng
khi thời hạn đến.
Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam (National Vietnamese
Scouting Committee-NVSC) là một Ủy Ban đại diện cho BSA
đối với các đơn vị gốc Việt ghi danh sinh hoạt với BSA nên đã
nhận được những văn kiện thay đổi và có nhiệm vụ chuyển
đến các đơn vị bằng phương tiện thuyết trình song ngữ hầu
giúp các đơn vị gốc Việt hiểu được nhu cầu thay đổi để có thể
thích nghi trong công việc hướng dẫn đoàn sinh.
Ngày chủ nhật 12 tháng Giêng năm 2014, qua lời mời của Ủy
Ban, hơn 50 Trưởng gốc Việt của các Liên đoàn thuộc Miền
Tây Nam Hoa Kỳ gồm : Chi Lăng, Chí Linh, Bạch Đằng
Giang, Lam Sơn, Hùng Vương, Trường Sơn, Hoa Lư, Hướng
Việt, Văn Lang và 2 liên đoàn tân lập Hoàng Sa và Trùng
Dương đã có mặt tại văn phòng Châu Orange County để nghe
thuyết trình về sự thay đổi của chương trình cho cả 3 Ngành
Ấu, Thiếu và Thanh trong hệ thống của BSA.
Kế tiếp, ngày 25 tháng Giêng, thay mặt Ủy Ban, cũng đã thực
hiện một buổi thuyết trình dành cho các đơn vị Miền Tây Bắc
Hoa Kỳ gồm các anh chị em vùng San Jose và Sacramento tại
văn phòng Châu Silicon Valley Monterey Bay Council ở San
Jose.
Những điểm đáng lưu ý trong sự thay đổi :
1- Bắt đầu tháng 5, 2015 Ngành Thanh sẽ hoàn toàn thay
đổi về chương trình thăng tiến và dùng Luật và Lời Hứa
Hướng Đạo như Ngành Thiếu.
2- Bắt đầu tháng 5/2015 Ngành Ấu ngoài việc thay đổi
Luật và Lời Hứa Hướng Đạo giống như Ngành Thiếu,
đẳng thứ Arrow of Light sẽ được hủy bỏ thay vào đó là
một chương trình đẳng thứ phụ hợp hơn đối với lứa tuổi
này.
3- Ngành Thiếu sẽ được bổ túc vào chương trình qua các
phần liên quan tâm linh, sức khỏe và đạo đức.
Ủy Ban tiếp tục theo dõi và cập nhật để chuyển tin đến các đơn
vị gốc Việt.
Lý Nhật Hui

Buổi thuyết trình về Chương Trình Mới của BSA tại văn
phòng Châu Silicon Vally Monterey Bay Council ở San Jose.
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PHIẾU GHI DANH
HĐVN Wood Badge Reunion 2014tại Trại TT10
Ghi Chú: Quý trưởng có thể ghi danh cho cá nhân hoặc nhóm nhưng xin nhớ điền Tên của mỗi trưởng.
Xin dành cho _____ chỗ cho tôi và các trưởng sau đây:
........................................................................
........................................................................
Họ và Tên:_______________________________________________________
Địa Chỉ:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Điện Thoại:
____________________(Nhà)_____________________(Sở or Cell)
Đơn Vị Hướng Đạo (trước đây hoặc hiện tại):________________________________
______________________________________________________________________
Bằng Rừng Khóa:_______________________________________Năm____________
Tên Khóa Trưởng:________________________________Đội:___________________
Châu:___________________Hội:___________________Quốc Gia:_______________
Lệ phí tham dự $ 20.00/mỗi người bao gồm:
Huy hiệu “Wood Badge Reunion”
AÙo thun “Wood Badge Reunion” Size: S _____; M _____; L _____; XL ______
Xin đính kèm chi phí với phiếu ghi danh. Chi phiếu xin đề
“BSA Crew 2001” or “HDVN-WB”
Xin gởi phiếu ghi danh và chi phiếu tham dự về trước ngày 31 tháng 5, 2014

HĐVN Wood Badge Reunion 2014
P.O. Box 2336
Coppell, Texas 75019
___________________________________
Chữ Ký

__________________________
Ngày

Dành Riêng cho Ban Tổ Chức

Ngày Nhận Phiếu Ghi Danh, Lệ Phí tham dự :_____________________
Số Người Tham dự: _______________Lệ phí nhận được:_____________________
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N$% Hướ  ạ V ệ 
ạ S J, C)   2013
Hôm nay, thứ bẩy ngày 5 tháng 10 năm 2013,gần 600 huynh
trưởng và hướng đạo sinh thuộc 8 trong số 12 liên đoàn HĐVN
đã có mặt tại khuôn viên trường trung học Thomas Russell,
thuộc thành phố Milpitas ,California để dự ngày truyền thống
HĐVN trong vùng thung lũng điện tử Santa Clara.
Ngay từ sang sớm các đơn vị đã đến để xây dựng khu trại đơn
vị chuẩn bị cho “Ngày HĐVN” bắt đầu tvào đúng 9.00 sáng
bằng các sinh hoạt tập thể theo cấp ngành Áu,Thiếu,Thanh và
Tráng, qua các trò chơi thử thách và thi đua chuyên
môn HĐ và các bộ môn thể thao .
Đúng 11.00 giò trưa,các đơn vị tập chung tại sân vận
động với thảm cỏ xanh rất đẹp cuả ngôi trường trung
học đệ nhất cấp quen thuộc đã là nơi tổ chức ngày
truyền thống trong nhiều năm qua. Trên sân cờ là 3 lá
cờ chính cuả Hoa kỳ, Việt nam cộng hoà và cuả Hội
Đồng Trung Ương trên 3 cột cờ cao, nằm giữa 6 cột
cờ của 8 liên đoàn hiện diện. Tất cả các trụ và cột cờ
đều thực hiện bằng cây và dây theo đúng kỹ thuật nút
dây HĐ.
Trong số quan khách ,ngoài các phụ huynh HĐ,còn có
Ông Jose Esteves, thị trưởng Milpitas , trưởng
Nguyễn Tấn Đệ , uỷ viên thuộc hội đồng quốc gia HĐ Hoa kỳ
đến từ Dallas,Texas, phụ trách cố vấn trại họp bạn thế giới
HĐVN Thẳng tiến 10 , sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm
2014 sắp tới tai vùng Houston, Texas , quý trưởng niên và một
số trưởng thuộc LĐ Lạc Việt và Hải Đăng đến từ thủ phủ Sacramento.
Khu trại năm nay có thêm lều triển lãm các huy hiệu, sách báo
và hình ảnh lưu niệm cuả các kỳ trại và sinh hoạt đơn vị cuả
HĐVN trên toàn thế giới trước và sau 1975 do trưởng Lưu
vĩnh Thái sưu tầm rất hấp dẫn và gợi nhiều kỷ niệm HĐ. Ngoài
ra cũng có sự thu hình phóng sự của phóng viên HĐ Ray mond
Nguyển Nhựt và Nguyễn mạnh Kym, để trình chiếu trong
chương trình phát hình cuả giờ truyền hình SBTN Hoa thịnh
đốn..
Lễ chào cờ do các Thiếu sinh cuả LĐ Diên Hồng hướng dẫn
rất đều đặn và trang nghiêm theo nghi thức HĐ với đội thủ kỳ
đã tập luyện kỹ càng trong nghi thức rước cờ,trình cờ, máng
cờ, kéo cờ và cột dây cờ. Toàn thể đơn vị đã hát vang dội khu
tập họp các bài quốc ca Hoa kỳ và Việt nam cộng hoà, cũng
như hội ca HĐVN , kế tiếp là
phút mặc niệm ghi công ơn tiền
nhân lập quốc ,các anh hùng dân
tộc VN , cùng các trưởng sáng
lập và hội viên quá cố cuả phong
trào HĐVN.

Tiếp ngay sau lễ chào cờ là tiếng reo chính thức HĐVN do
trường Huỳnh Dũng John cuả LĐ Diên Hồng , là phần chào
mừng và cảm tạ quý quan khách ,quý phụ huynh , quý trưởng
niên,các trưởng và các đơn vị hiện diện của trưởng Lê quang
Tuấn, chủ tịch hội đồng HĐVN tại Santa Clara. Dịp này
trưởng Tuấn cũng cho biết năm qua Hội đồng HĐVN tại Santa
Clara đã tổ chức trại dự bị Bằng rừng và đã có trên 30 trưởng
tham dự trại huấn luyện Tùng Nguyên 7 tại Santa Barbara,CA
và tại châu Santa Clara vào mùa hè vừa qua, và loan báo sẻ tổ
chức ngày họp mặt thân hữu trưởng HĐVN tại vùng San Jose
và Sacramento vào tháng 11sắp tới.
Trong phần phát biểu cảm tưởng cuả Ông Thị trưởng đề cao
mục đích cao cả và thành quả hữu hiệu giáo dục thanh thiếu
niên trở thành các công dân gương mẫu cho quốc
gia và cám ơn sự hy sinh cuả các trưởng HĐ, kế đến
là phần trình bày cuả trưởng Nguyễn tấn Đệ về
chương trình tổ chức và tiến triển trại họp bạn thế
giới HĐVN Thẳng tiến, được tổ chức mỗi 4 năm 1
kỳ, với dự liệu đón tiếp trên một ngàn trại sinh, và
trưởng Đệ kêu gọi, khuyến khích sự hợp tác cuả các
trưởng HĐVN và các phụ huynh để tiếp tay gây quỹ
giúp các em có đủ phương tiện dự trại Thẳng thiến
10 thật đông đủ vào ngày 27 tháng 6 năm 2014 tại
Houston ,Texas. .
Sau buổi ăn trưa tự túc cuả mỗi liên đoàn vào lúc 12
giò 30 trưa, là phần văn nghệ trong hội trường với
nhiều tiết mục đặc sắc do các liên đoàn hay đơn vị
trình diễn gồm hợp ca, muá, kịch lịch sử và kịch vui .Mỗi tiết
mục được sự cổ võ cuả đơn vị và sự tán thưởng cuả toàn thể
hội trường . Phần trang trí dàn dựng sân kháu , đặt hệ thống
âm thanh, ánh sang và hướng dẫn trương trình rất thú tự , tài
tình và hấp dẫn năm nay.bởi các thanh sinh Ra Khơi . Buổi
văn nghệ đầy vui nhộn đã phải kết thúc đúng chương trình sinh
hoạt vào 3 giờ chiều, để cùng nối tay nhau hát bài chia tay và
hẹn gặp lại vào ngày truyền thống HĐVN vùng bắc California
vào năm tới , sau cùng là phần các đơn vị thu dọn khu trại và
trả lại khuôn viên sạch đẹp lại cho ngôi trường sở tại.
Ngày truyền thống HĐVN vào tháng 10 hằng năm đã bắt đầu
từ năm 1987, ngay khi thành lập Hội đồng HĐVN Châu Santa
Clara County Council ,nay đổi tên là Silicon Valley Monerey
Bay Council , nhằm tạo cơ hội gặp gỡ thân hữu cho các hướng
đạo sinh trong vùng , một dịp cho sự trao đổi và chia sẻ cuả
các trưởng HĐ, cũng như sự chứng kiến tham gia phụ trợ cuả
quý phụ huynh HĐVN. Ngày HĐVN năm nay là lần thứ 26 và
mỗi năm sẽ do các liên đoàn luân phiên trực và phụ trách tổ
chức và điều hành . Đạc biệt vào các năm tới, ngoài Hội Đồng
HĐVN tại vùng Santa Clara sẻ có sự hợp
tác tham dư cuạ các liên đoàn vùng thủ
phủ Sacramento , và có thể sẽ được gọi là
ngày Truyền thống HĐVN vùng bắc California.
Sói vui tính NMK ghi .
Mời xem video clip
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Trại GIỮ VỮNG XVII
The Gordon Ranch 8-9-10 tháng11-2013
Giữ Vững là Trại họp bạn truyền thống thường niên của
Hướng Đạo Việt Nam miền Trung Hoa Kỳ lấy theo tên nguyên
thủy của Trại Họp Bạn Quốc Gia là Trại Giữ Vững tại Suối
Tiên, Biên Hoà, tháng 12 năm 1970.
Khởi đi với trại Giữ Vững đầu tiên của HĐVN miền Trung
Hoa Kỳ vào cuối tuần áp Lễ Tạ Ơn năm 1997 ở Lake of Houston và liên tục 17 năm đến nay, năm 2013 là Trại Giữ Vững
XVII vừa được thực hiện vào cuối tuần 8-9-10 tháng 11 -2013
tại đất Trại Gordon Ranch ở Richmond một thành phố phụ cận
Houston chỉ cách khu thương mại Bellaire của người Việt
khoảng 30 phút lái xe.
Khoảng 800 trại sinh đã ghi danh về dự trại GV XVII năm nay
trong một khí hậu thời tiết thật tốt đẹp và thuận lợi là một con
số kỷ lục của các Trại Giữ Vững của Miền Trung Hoa Kỳ
(hằng năm chỉ dao động từ 400 đến 500 trại sinh của nhiều kỳ
GV trước đây) đã nói lên điểm đặc biệt Trại Giữ Vững XVII
năm nay cũng là Trại Tiền-Thẳng-Tiến X với chủ đề “Sắp
Sẵn” là một Trại thử nghiệm chuẩn bị cho Trại Thẳng Tiến 10
sẽ được tổ chức tại Houston nào cuối tháng 6 năm 2014 sắp
tới.
Từ các nơi xa về từ các Miền Đông, Tây, Nam, Bắc Hoa Kỳ có
các Trưởng Võ Thành Nhân (Wash.D.C.) Chủ Tịch Ban
Thường Vụ HĐTƯ-HĐVN , Trưởng Nguyễn Tấn Đệ (Irvin),
đại diện Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, Tr Nguyễn Đình Tuấn
(HĐ Trưởng Niên Nam Cali.)Văn phòng trưởng HĐ Trưởng
Niên, Tr Trần Anh Kiệt (Bắc Cali.), nguyên Trại Trưởng Trại
TT 9, Các Tiểu Trại Trưởng TT10 như Tr Nguyễn Tấn Tiến
(Nam Cali.) , Tr John Dũng Huỳnh (Bắc Cali.),Tr Nguyễn Anh
Tú (Wash.D.C.) Tr Lê Văn Phước (Dallas)…Quý Trưởng Niên
Dallas, Houston.
Chúng tôi còn ghi nhận có các Tr Ngô Sỹ Hân (Michigan)
Trần Chính(Minnessota), Tr Nguyễn Xuân Lưu, Tr Nguyễn
Văn Tùng (Louisianna). Tr Trần Mai Hoa (Florida)Tr Lý Nhật
Hui, Tr Nguyễn Bá Thành, Tr Trần Thị Huê, Tr Hồ Trúc Chi,
Tr Nguyễn Helen, Tr. Đổ Việt Long (California), Tr Nguyễn
Chí Hiếu , Tr Nguyễn Tăng Bình , Tr Chu Bạch Yến, Tr
Nguyễn Nam, Trần Gia Phú …(Dallas) Hai phóng viên của đài
SBTN là Tr Võ Thiện Toàn (Wash.D.C.)Tr. Raymond Nhật
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Nguyễn (Cali) cũng đã có mặt để thực hiện các Phóng sự
Truyền hình về trại GV17 năm nay. Các Tr cao niên trên 70
tuổi như Tr Nguyễn Thị Hai (Dallas) Tr Đỗ Phát Hai , Tr
Hoàng Kim Châu ( Houston)… nhưng cao niên nhất trại vẫn là
Trưởng lão Võ Long, 86 tuổi(Dallas) và xa nhất có lẽ là Tr
Phạm Kính Tâm đến từ Việt Nam.
Các đơn vị HĐ tham dự gồm Liên Đoàn La Vang, Pháp Luân ,
Lạc Việt, Đất Việt, La San (Houston) Minh Đức, Trưởng Niên
Dallas, Trưởng Niên Houston và Tráng Đoàn Nguyễn Trãi.
Là một trại Họp Bạn thường niên của HĐVN Miền Trung HK
nhưng các sinh hoạt trại tại GV 17 là một thử nghiệm cho Trại
Thẳng Tiến 10.
Trại GV 17 năm nay với gần 800 trại sinh là một dịp để TTX
Staff thực tập những chương trình đã hoạch định cho trại HB
Thẳng tiến 10 vào năm tới : từ việc Ghi Danh đến các sinh
hoạt Tiểu Trại, An Ninh, Y Tế, Nghi thức Khai Mạc , Bế
Mạc,Các Lễ Tinh Thần, Hội luận Phụ Huynh, Lửa Trại, Chợ
Đêm và quan trọng nhất là phần phục vụ ẩm thực cho toàn trại
do hệ thống Nhà Hàng Kim Sơn và Houston Food Truck là hai
nhà thầu cung cấp các bữa ăn chính cho GV 17 cũng như TT
10.
Năm nay GV 17 với lực lượng các Phụ Huynh rất đông cũng
có một buổi hội luận về phương cách giáo dục làm sao để có
thể hiểu con cái trong thời đại mới thực tiễn này do một
chuyên gia về giáo dục là Nhà Giáo Minh Thụy, nguyên Superintendent HISD hướng dẫn và điều hợp bởi các Tr trong
Tráng Đoàn Nguyễn Trãi. Chợ Đêm phong phú với nhiều quán
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hàng của các LĐ Pháp Luân, Lạc Việt và Đất Việt và đặc biệt
sôi nổi hào hứng với chương trình văn nghệ Tiếng Thét Rừng
Xanh do PHụ Huynh LĐ Đất Việt phụ trách với tay Guitar
Anh Đào và Hoạt Náo Viên Thu Ân cùng các giọng ca Phụ
Huynh và Trưởng yêu văn nghệ Du Ca có mặt với Chợ Đêm
GV17 như Trần Anh Kiệt, Nguyễn Bá Thành , Lý Nhật Hui từ
Cali, Nguyễn Chí Hiếu từ Dallas, Đặng Quốc Thắng, Hoàng
kim Châu …từ Houston và nhiều tiếng hát nữa đã góp phần
cho Việt Nam, Quê Hương Ngạo Nghễ ….lớn mạnh hơn, bay
xa hơn, vang xa hơn đến Thẳng Tiến Mười.
Giữ Vững 17 tương đối thành công và TT 10 Staff đã rút ra rất
nhiều kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào năm tới cho Trại
Họp Bạn Thẳng Tiến Mười sẽ được Tổ Chức tại Camp Strake
( Conroe, Houston TX). Ngày Chủ Nhật của GV17, ngay sau
Lễ Tinh Thần Trại Trưởng Ngô Vinh Khoa đã đưa phái đoàn
gồm quý Trưởng Võ Thành Nhân, Nguyễn Tấn Đệ, các
Trưởng phụ trách các Tiểu Trại và quý Trưởng các Miền Nam,
Tây Bắc California, Miền Đông và Florida, Miền Trung và
Minnessota , Chicago….cùng các Tr Phóng viên Võ Thiện
Toàn , Raymond Nhật Nguyễn đến thăm Camp Strake (cách
Phi trường quốc tế Bush và Houston không xa), nơi sẽ là đất
trại của Thẳng Tiến X nào cuối tháng Sáu năm 2014 sắp tới để
quan sát thực địa .
Sau gần 12 năm kể từ khi TT 7 đã được tổ chức ở đây vào năm
2012 đến nay Camp Strake đã có rất nhiều thay đổi mà quý
Trưởng đến thăm đều nhận thấy rất rõ: đất trại năm xưa ấy vẫn
đẹp, vẫn mênh mông những rừng cây đại ngàn nhưng bây giờ
khang trang hơn , tiện nghi hơn ….cho TT 10 năm tới một lần
nữa và cũng là lần cuối cùng nơi đất trại Camp Strake 2014 vì
sau đó Châu Sam Houston sẽ có một cơ ngơi mới là New
Camp Strake 2015.
Back to Camp Strake, back to Sorrento, trở về mái nhà xưa…
nơi đất trại này, chúng ta lại để lòng rung động nhớ đến lời
một bài hát hướng đạo một thuở xa trước “… Rồi ngày mai
nhìn bóng dáng nơi này mà lòng thầm hứa với nhau rằng Sắp
Sẵn luôn. Bền chặt tình thương yêu đồng lòng hứa với nhau là
ta vẫn luôn Giúp Ích cho đời.”
Hẹn tái ngộ nơi Trại Họp Bạn Quốc Tế HĐVN TT10 tại Camp
Strake Houston năm tới .
Cao Ngọc Cường

L, A-,
Leadership Awards are available to Cub Scout, Boy Scout,
Varsity Scout, Venturing, Sea Scout, and local council leaders
to recognize their length of service, training, and quality of a
program. These awards are presented by the local council. All
of the awards require the completion of Fast Start Training,
Basic Leader Training for the position, Youth Protection training, and participation in roundtables or a pow wow or University of Scouting. Some require additional supplemental training. One to three years of registered service in the appropriate
position is a requirement for each award, and tenure used for
one award may not be used for another.
Note that awards earned at one level may be worn at another
level. Leaders may qualify for a number of other award knots:
Youth Awards, Leadership Awards, Honor Awards, Religious
Awards, James West, Lifesaving - Meritorious Awards.
Arrowhead Honor, silver arrowhead, Commissioners, left
sleeve. The Arrowhead Honor is for commissioners who exhibit quality performance and
leadership.
Commissioner Award of Excellence in Unit
Service, recognizes registered commissioner
who is providing direct unit service - award
focuses on unit retention.
Cub Scout Den Leader Award, cloth, gold
knot on blue, No. 05016. is available to Tiger, Wolf, Bear and
Webelos Cub Scout Den Leaders who complete training, tenure, and performance requirements.
Doctorate of Commissioner Science Award,
red cloth, silver square knot, yellow border,
No. 18093, Commissioners, above left pocket. Completion of
Doctorate of Commissioner Science Degree.
International Scouter's Award, cloth, white
and purple square knot, purple worn to the
right, restricted. The International Scouter's
Award encourages Scouters to broaden their
involvement in Scouting through participation in world Scouting activities and recognizes Scouters for
their contributions to world Scouting.
Philmont Training Center Masters Track
Award, cloth, red knot on yellow with yellow
border, No. 18090, Scouter, above left pocket. The Philmont
Training Center, the National Volunteer Training Center for
the Boy Scouts of America, has developed a PTC Masters
Track Program that encourages Scouting leaders to receive
training themselves, yet also to help provide
training to other leaders in their units, district, council, and other councils.
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Scouter's Key, cloth, green and white knot
on tan, green to right, No. 05006, above left
pocket. Recognizes certain leaders for completing at least three years of service, training, and quality program objectives. Cubmasters, Scoutmasters, Coaches and Advisors may earn the Scouter’s Key Award
and may wear the Scouter’s Key knot with an appropriate device.
Scouter's Training Award, cloth, green
knot on tan, No. 05008, above left pocket.
Cub Scout, Boy Scout, Varsity and Venturing
leaders may earn the Scouter’s Training Award and may wear
the Scouter’s Training Award knot with an appropriate device.
Seabadge Underway, cloth, blue Neptune's
trident on silver, No. 05527, Sea Scouting
leader, above left pocket. Sea Badge is similar in scope to Wood Badge but focuses on
Sea Scout skills and ideals. There is also a silver trident on a
black background for the dark uniform and a tan version of the
knot for wear on the tan uniform.
William H. Spurgeon Award, cloth, gold
knot on green with gold border, No. 5021,
Scouter, above left pocket. This award is
presented to adult Exploring leaders, businesses, and organizations at both the local
and national level for service in support of the Exploring program.
Honor Awards
These awards are not earned but instead awarded to recognize
leaders for outstanding service.
Adult Religious award, cloth, purple knot on
silver, No. 05014, may be worn by adult
members presented with the recognition,
above left pocket. Adults may wear both
knots if they satisfy qualifying criteria. Presented for faithful service while an adult leader.
Asian American Spirit of Scouting Service Award recognizes
outstanding services by an adult individual
or an organization for demonstrated involvement in the development and implementation of Scouting opportunities for
Asian American youth.
Distinguished Commissioner Service Award, cloth, silver
knot on red, No. 05019, Scouter, above left
pocket. Recognizes the active service of
Unit Commissioners,District Commissions,
and commissioners for at least 5 years and
in meeting other quality and training criteria.
Distinguished Eagle Scout Award, is the Eagle Scout knot
(No. 05011) worn with the DESA miniature
pin, No. 00094. The Eagle Scout recipient
must have gained status of fame or eminence in their life work, and have shared
their talents with their communities on a voluntary basis.
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District Award of Merit, cloth, silver overhand knot on dark blue, ends down, No.
05013. A council award for noteworthy service at the district level.
George Meany Award cloth, blue knot on
red and white, restricted. The George
Meany Award is a national recognition presented to an adult union member who has
made a significant contribution to the youth of their community through Scouting.
Order of the Arrow Distinguished Service
Award, cloth, white knot on red, No. 05528,
Scout or Scouter, restricted. The Distinguished Service Award was created in 1940
to honor those who rendered service to the Order of the Arrow
beyond the lodge level.
¡Scouting ... Vale la pena! Service Award
Recognizes outstanding services by an adult
individual or an organization for demonstrated involvement in the development and
implementation of Scouting opportunities
for Hispanic American/Latino youth.
Silver Beaver Award, cloth, blue and white knot on tan, blue
to right, No. 05003. Established in 1931,
the Silver Beaver Award is presented for
distinguished service to young people within a BSA local council.
Silver Antelope Award, cloth, gold and white knot on tan,
gold to right, No. 05012A. The Silver Antelope Award, created in 1942, is granted for
outstanding service to youth within the territory of a BSA region.
Silver Buffalo Award, cloth, red and white knot on tan, red to
right, No. 05004. The Silver Buffalo Award, created in 1925, is
bestowed upon those who give truly noteworthy and extraordinary service to youth at the
national level.
Silver World Award, cloth, red and white stripes, world, two
stars are worn to the wearer's right, No. 05019. The Silver
World Award, conceived in 1971, is presented by the BSA to world citizens who give
outstanding service to their nation's youth
or to young people in other countries.
Unit Leader Award of Merit, cloth, gold knot on blue, No.
610091 Recognizes Cubmasters, Scoutmasters, Varsity Coachs
and Venturing Crew Advisors for at least 18
months of service, training and meeting
quality program objectives. Award can be
earned multiple times. Replaces Scoutmaster
Award of Merit, Varsity Coach Award of
Merit and Venturing Advisor Award of Merit.
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Whitney M Young Jr. Service Award Recognizes outstanding services by an adult
individual or an organization for demonstrated involvement in the development and implementation of
Scouting opportunities for youth from rural or low-income
urban backgrounds.

Honor Medal, cloth, red knot on tan, No.
05010. The Honor Medal may be awarded
to a youth member or adult leader who has
demonstrated unusual heroism and skill in saving or attempting to save life at considerable risk to self.
Non-categorized Adult Awards

William T. Hornaday awards, cloth, blue,
green, and white knot on tan. It recognizes
unusual and distinguished service in natural
resource conservation and environmental
improvement at the regional, national, or
international level.
Support of Scouting
Alumni Award, cloth, red, blue, and gold
knot, gold embroidery, No. 611866, Scouter,
above left pocket. The BSA Alumni Award is
presented to recognize an alumnus who has
helped other alumni to reconnect with the program.
Community Organization Award, purple
cloth, gold knot, gold embroidery, No.
152316, Scouter, above left pocket. This knot
is worn by those who have been recognized
by one of 18 approved national chartered
organization partners for Scout service within that organization
James E West Fellowship Award, cloth,
green and gold knot on tan, No. 05026,
Scout or Scouter. For a donation of $1,000
or more to a council endowment.
William D. Boyce Award , cloth, gray knot,
gold, green, and red embroidery, No. 14269,
Scouter, above left pocket. The William D.
Boyce New-Unit Organizer Award is presented to recognize volunteers who organize
one or more traditional Scouting units.
Lifesaving or Meritorious Action Awards
Bravery Awards can be awarded to a youth or adult member
and are some of the few knots that can be worn by a youth.
Medal of Merit, cloth, gold and blue on tan, blue to right, No.
05025. The Medal of Merit may be awarded
to a youth member or adult leader who has
performed some outstanding act of service
of a rare or exceptional character that reflects an uncommon degree of concern for
the well-being of others.
Heroism Award, cloth, red on white twill, No. 05020. The Heroism Award may be awarded to a youth member or adult leader who has demonstrated heroism and skill
in saving or attempting to save life at minimum risk to self.
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The Amateur Radio Operator Rating Strip is available
to any registered youth or
adult leader with a valid
amateur radio license, of any class, issued by the FCC.
Mỗi Liên Đoàn có những Trưởng đã hy sinh thời gian, công
sức để tận tụy giúp các em Hướng Đạo Sinh có được chương
trình sinh hoạt phong phú. Những Trường này thường không
để ý đến việc được công nhận đến công sức của mình và
thường là không được nhận lãnh những bằng thưởng từ Hướng
Đạo. Chúng tôi mong mỏi quý vị Trưởng và phụ huynh trong
mỗi Liên Đoàn ghi nhận công lao và đề cử với Hội Hướng
Đạo Hoa Kỳ.
Nếu các bạn có cần giúp đỡ từ Ủy Ban Hướng Đạo Quốc Gia,
xin liên lạc với Trưởng Tiffany Hằng Tạ at tta714@gmail.com
hoặc Trưởng Lâm Nguyễn at lnguye03@yahoo.com.
Đây là một số khen thưởng cho Trưởng của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ
và một bài viết về Trưởng Nguyễn Xuân Mộng, Liên Đoàn Lạc Việt
Sacramento nhận giải thưởng Asian American Spirit of Scouting
Service Award để làm ví dụ.
BSA Asian American Spirit of Scouting Service Award presented to
Mộng Nguyễn
“The purpose of the Asian American Spirit of Scouting Service Award
is to recognize outstanding services by an adult individual or an organization for demonstrated involvement in the development and
implementation of Scouting opportunities for Asian American youth.”
Background of Mộng Nguyễn
In 1984, this candidate founded the Vietnam Committee on Scouting
in Sacramento to charter Troop 243 and Pack 243 for Vietnamese
boys, mostly newcomers. In 1988, he chartered Post 243 for Vietnamese boys to retain boys from Troop 243. Since 1984, he has been
leading the Vietnamese Scouting programs continuously to provide a
safe learning environment for Vietnamese boys in the Greater Sacramento Area. This candidate has provided excellent support, guidance, and leadership to Pack 243, Troop 243, and Post/Crew 243 and
currently holds the Charter Organization Representative position for
these three units.
Also in 1988, this candidate created a Girl Scout Troop for Vietnamese girls. This unit is active today.
Outside of Scouting, for the last 28 years, this candidate has been a
key member of the Sacramento Vietnamese Community helping newcomers to settle in the U.S. and learn. He has been involved with
Youth Express, an after school program to help Vietnamese high
school students with education.
Former Golden Empire Council President Paul Helman, who has
known Mộng Nguyễn for over 20 years, recently said, "I would be
honored to recommend Mộng Nguyễn (for this award). He is a pioneer in certain aspects of Asian Scouting in the GEC and should be
recognized as such. He is a GREAT Scouter!”
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NATIONAL VIETNAMESE
SCOUTING COMMITTEE
Executive Committee
Chairman
Nicholas Viet Nguyen
Vice Chairman
Long Van Tran
Vice Chairman
Phu Gia Tran
Vice Chairman
Hui Nhat Ly
Vice Chairman
Martin Phuoc Pham
Vice Chairman
Tuan Le
Vice Chairman
Hoanh Vu
Vice Chairman
Lam Nguyen
Vice Chairwoman
Tiffany Hang Ta
Staff Advisor, BSA
De Tan Nguyen
Sub-Committees
Membership
Marketing and Communications
Programs, Training and Activities
Literature Development
Members
Units /Đơn Vị Trưởng (of registered)
BSA units) or representative

Liên Lc
Nicholas Việt Nguyễn
(714) 300-8993
explr1930@aol.com
Đệ Tấn Nguyễn
(972) 580-2394
Detan.nguyen@scouting.org
Hui Nhật Lyù
(714) 308-0194
huinhatly@gmail.com

Từ lâu, khi Hội Đồng HĐVN - Santa Clara chỉ có 4 Liên Đoàn
đã có những buổi sinh hoạt trưởng chung. Vì bận rộn với sự
phát triển không ngừng thêm nhiều liên đoàn / đơn vị trong
vùng, nên những buổi sinh hoạt trưởng chung không còn nữa.
Sau khi tham dự khóa Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên VII về,
với sáng kiến và đề nghị của tr. Việt Chánh, Hội Đồng Hướng
Đạo VN – Santa Clara quyết định tổ chức Đêm Họp Mặt
Trưởng trong vùng. Lúc đầu chỉ dự tính là Buổi Lửa Trại thân
mật mà thôi, nhưng vì nhu cầu nên chương trình được thay đổi,
và trở thành Buổi Họp Mặt Trưởng HĐVN Bắc Cali. Việc tổ
chức do tr. Việt Chánh đảm trách.
Buổi Họp Mặt Trưởng Vùng Bắc Cali được tổ chức tại Rain-

bow’s End, cơ sở của Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ, Châu Bắc California vào chiều tối ngày 2 tháng 11 vừa qua.
Có tất cả trên 130 trưởng đến từ 10 Liên Đoàn vùng San Jose
và một số trưởng từ 2 Liên Đoàn ở Sacramento tham dự.
Sau nghi thức chào cờ lúc 4:30 chiều, chương trình tiếp tục với
các phần:
1. Trình bầy sơ lược
- Hội Đồng HĐVN – Santa Clara (Vietnamse Committee on
Scouting, Santa Clara –VCS-SCC).
- Hội Đồng Trung Ương HĐVN (International Central Committee of Vietnamese Scouting – ICCVS)
- Uỷ Ban Quốc Gia HĐVN (National Vietnamese Scouting
Committeee – NVSC)
Với các câu hỏi và trả lời.
2. Thuyết trình, thảo luận và góp ý:
- Góp ý về phương hướng phát triển VSC
- Vai trò của Trưởng trong hệ thống Liên Đoàn
3. Ăn tối
4. Chia đội đội tập văn nghệ lữa trại
5. Trình bày đề tài “ Lửa trại và quản trò”
6. Lửa trại
7. Bế mạc
Trước khi ra về, hầu hết các trưởng đề nghị tiếp tục có nhưng
chương sinh sinh hoạt trưởng trong vùng hằng năm.

www.huongdao.org
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