Dear Lien Doan Truong, Unit Leaders, and Parents,
You are cordially invited to the 5th National Vietnamese Scouting Conference for a weekend of
fun, fellowship, planning, and sharing ideas and resources.
For those unfamiliar, the National Vietnamese Scouting Conference provides a collaborative
space for individuals, whether you’re new to the program or experienced, in the Vietnamese
Scouting community all over the country to come together and share their experiences, talents
and resources to build a brighter future for the youth that we serve.
The conference will be held in Las Vegas, NV, from March 2 - March 5, 2023
Some of the topics that we will discuss are:
- Updates to BSA
- Bridging the Gap
- Encouraging and engaging younger leaders within our community
As we plan for future programs, initiatives and gatherings for the National Vietnamese Scouting
Committee (NVSC), we want the input of as many parents, adult leaders, and young adult future
leaders from our community to best represent the needs and concerns of Vietnamese Scouts
around the country.
We would like representatives from as many Lien Doan as possible - there is strength in
diversity of perspectives and experiences!
We hope you can take the time to attend, and if you would kindly inform any potential parents,
adult leaders of the conference and extend the invite to them as well, that would be most
appreciated!
Below is the conference registration link:
https://lvacbsa.doubleknot.com/event/national-vietnamese-scouting-conference-2022/2817536
There will also be a Wood Badge Reunion and ALL past and present participants are invited to
attend our Wood Badge Reunion on Saturday, March 4th from 4:00pm to 6:00pm.
Below is the Wood Badge Reunion Registration form.
https://tinyurl.com/WoodBadgeReunion
More information on the event will be posted soon, if you have any additional questions please
do not hesitate to reach out.
We look forward to seeing you!
Yours in Scouting,
Mallorie Dang
Conference Chair

Thân gửi, Liên Đoàn Trưởng, Trưởng Đơn Vị, và Phụ Huynh,
Chúng tôi thân mời các bạn đến với Chương Trình Hội Thảo Hướng Đạo Gốc Việt Toàn Quốc
lần thứ năm, để cùng nhau kết chặt tình bạn hữu, chia sẻ những kinh nghiệm hướng đạo, cũng
như tạo ra những chương trình bổ ích trong tương lai.
Để cho những người không am tường được biết rõ, chương trình Hội Thảo tạo ra cơ hội cho
mọi người bất kể là mới hay có kinh nghiệm khắp nơi trên toàn quốc gặp nhau chia sẻ kinh
nghiệm, sở trường, và tài năng để xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ.
Chương trình sẽ được tổ chức tại Las Vegas, NV, từ ngày 2 tới 5 tháng 3, 2023.
Một số chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận là:
• Cập nhật chính sách của BSA
• Nối nhịp cầu
• Khuyến khích và lôi cuốn các bạn lãnh đạo trẻ trong cộng đồng của
chúng ta
Để tạo ra chương trình có tính cách sáng tạo và kết hợp cho Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc
Việt trong tương lai, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn trong cộng đồng
Hướng Đạo tại Hoa Kỳ.
Chúng tôi mong muốn đại diện từ nhiều Liên đoàn tham gia - sự đa dạng của quan điểm và
kinh nghiệm sẽ góp phần làm chương trình Hội Thảo thêm phong phú, linh hoạt!
Chúng tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian tham dự và xin vui lòng phổ biến chương trình này
rộng rãi đến các bậc cha mẹ, những người có tiềm năng sinh hoạt đoàn thể, để phong trào
Hướng Đạo được phát triển mạnh mẽ hơn.
Xin ghi danh tham dự chương trình Hội Thảo tại:
https://lvacbsa.doubleknot.com/event/national-vietnamese-scouting-conference-2022/2817536
Trong chương trình có phần Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng. Chúng tôi mời TẤT CẢ những anh chị em
đã và đang học khóa Huy Hiệu Rừng tham dự buổi Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng vào Thứ Bảy, ngày
4 tháng 3 từ 4:00 đến 6:00 giờ chiều.
Phiếu ghi danh tham dự Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng: https://tinyurl.com/WoodBadgeReunion
Các thông tin bổ túc về chương trình Hội Thảo cũng sẽ được cập nhật sau, nếu bạn có những
thắc mắc hay bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Rất mong được gặp lại các bạn trong chương trình Hội Thảo lần thứ 5.
TABTT,
Mallorie Dang
Diều Hâu Kiên Trì
Conference Chair

