
Thân gửi Quý Trưởng, 
Cuối cùng chúng ta đã bình yên về với gia đình sau nhiều ngày phục vụ tại trại trường. 
Xin quý Trưởng cho tôi gửi lời hỏi thăm đến gia đình quý Trưởng. Trong quá trình của 
Khóa, chắc chắn sẽ có nhiều khuyết điểm, cá nhân tôi có thể có những quyết định không 
hài lòng quý Trưởng… rất mong quý Trưởng vì công tác chung có thể bỏ qua cho. 
Với lá thư này, Tôi gửi đến quý Trưởng lời cám ơn chân thành nhất khi các Trưởng đã 
đóng góp công sức của mình cho trại Tùng Nguyên VI của Thế Kỷ 21 tại trại trường 
Goshen, Virginia từ 19 tháng 6 đến 25 tháng 6 năm 2010 được thành công mặc dù với 
thời tiết khắc nghiệt, phương tiện không được thuận tiện… 
Chúng ta vừa từ Trại trường Tùng Nguyên VI trở về, chỉ vài tuần nữa một số quý Trưởng 
sẽ cùng tôi tham dự trại Họp Bạn Hướng Đạo Hoa Kỳ mừng 100 năm thành lập, chúng ta 
lại có dịp phục vụ Phong trào qua các vai trò trong trại Họp Bạn, rất mong quý Trưởng có 
nhiều sức khỏe để có thể phục vụ thật tốt. 
Chúc quý Trưởng và gia đình gặp nhiều may mắn. 
Thân ái và Bắt tay trái quý Trưởng. 
 
Lý Nhật Hui 
Khóa Trưởng WR-TN-06 
Tùng Nguyên VI 
 
Dear TN6 Staff, 
 
Finally, we’ve made it home to our families after spending so many days at camp!  Please 
send my regards and my heartfelt thanks to each of your family members, who allowed 
me to borrow you for so long.  I’m sure that not all of my decisions during the course 
were in accord to all of your beliefs and feelings, but I thank you for supporting them as I 
believe that every one of my decisions during course supported my personal vision.  With 
this letter, I hope to convey my deepest appreciation for your time and your efforts while 
serving as staff to make Tùng Nguyên VI, Wood Badge for the 21st Century, at Goshen, 
Virginia, from June 19 through June 25, 2010, a complete success despite the weather, 
long travels, etc… 
 
Now that we have returned home from Tùng Nguyên VI, several of us will meet again in 
a few weeks time at the BSA National Jamboree to celebrate 100 years of Scouting.  
We’ll have the opportunity to serve the Scouting movement once again, though in a 
variety of staff positions at the Jamboree.  I wish you health and success in your 
endeavors at the Jamboree. 
 
Once again, thank you, to you and your families, for being a part of my vision. 
 
Yours in Scouting, 
 
 
Hui Ly 
Scoutmaster, WR-TN-06 
Tùng Nguyên VI  


