Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam
Boy Scouts of America
1325 W. Walnut Hill Lane
Irving, Texas 75038

Thư Chấp Nhận Lời Mời Dự Khóa Huy Hiệu Rừng Thế Kỷ 21,
#999-13 (Tùng Nguyên VII)
Tôi chấp nhận lời mời tham dự Khóa HHR Thế Kỷ 21, #999-13 (Tùng Nguyên VII)
sẽ được tổ chức tại trại trường Rancho Alegre, Santa Barbara, tiểu bang California, USA trong 7
ngày, kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2013 cho đến ngày 29 tháng 6 năm 2013.
Tôi hiểu rằng việc tham dự tất cả các khóa học là điều bắt buộc để được chứng nhận. Tôi đã hoàn tất khóa
huấn luyện cơ bản và huấn luyện về kỹ năng sinh hoạt ngoài trời thích hợp với với vai trò của tôi trong
Hướng Đạo. Tôi là một Trưởng đã ghi danh chính thức với BSA.
Ký tên_____________________________________ Ngày ______________________
(Xin vui lòng viết chữ Hoa hoặc đánh máy vào phần dưới đây)
Tên (tên gọi, tên lót, tên họ): ________________________________________________________
BSA Thành viên số: ________________ Ngày sinh: _____________ Phái tính: ____Nam ____Nữ
Địa chỉ: ________________________________________________________________________
Thành phố: _____________________________Tiểu bang: ________Zip code ________________
Điện thoại nhà: _____________________ Điện thoại nơi làm việc: _____________________
Điện thoại di động: _____________________
Địa chỉ điện thư:(E-mail): _____________________ Nghề nghiệp: _________________________
Vai trò Hướng Đạo hiện thời: _______________________________________________________
Ấu Đoàn #: __________ Thiếu Đoàn #: __________ Thanh Đoàn #: __________
Châu HĐ: _________________________________ Đạo_________________________________
Số năm trong HĐ: Trong vai trò hiện nay: ____ Khi còn thiếu niên: ____Ở tuổi trưởng thành:____
Huy hiệu HĐ tưởng thưởng hiện có:__________________________________________________
Khả năng ngoại ngữ
(Các ngoại ngữ nói được)__________________________________
(Các ngoại ngữ viết được)_________________________________
Tôn giáo: _____________________________ Ăn chay/ bị dị ứng cần để ý: __________________
Áo thun khổ S, M, L, XL or XXL: _____
Ngày hoàn tất về huấn luyện :
- Hoàn tất khóa huấn luyện cơ bản (specific) ngày: _____ Tên khóa: ______________________
- Hoàn tất khóa huấn luyện về kỹ năng sinh hoạt ngoài trời ngày: _________________________
Kèm theo đây là chi phiếu 275.00 US đô la để ghi danh dự Khóa HHR Thế Kỷ 21 #999-13
(Chi phiếu xin đề: Boy Scouts of America)
Gửi cho:

Boy Scouts of America
National Vietnamese Wood Badge S260
1325 W. Walnut Hill Lane

Irving, Texas 75038
Acct# 62003-8361

