National Vietnamese Scouting Committee, BSA
Wood Badge – Tùng Nguyên VIII, Course # 999-16
July 31st – August 6th, 2016
Thân gửi quý trưởng Hướng Đạo Việt Nam,

Thật là một niềm vui báo tin và thân mời quý trưởng tham dự Khóa Huấn Luyện Huy Hiệu Rừng (HHR), Khóa Tùng
Nguyên VIII - Danh số 999-16.

Đến tham dự khóa, quý trưởng sẽ học hỏi thêm cách áp dụng những phương-thức thích hợp nhất để phát triển về kỹ năng
lãnh đạo và phát triển tinh thần đồng đội.
•

•
•

Kỹ Năng lãnh đạo không những được sử dụng trong môi trường Hướng Đạo mà còn có thể áp dụng trong gia đình,
cộng đồng và cơ quan nơi làm việc.

Tinh thần đồng đội được phát triển tối đa qua chương trình sinh hoạt hàng ngày trong trại.

Thêm vào đó, quý trưởng có cơ hội được quen biết và học hỏi những điều hay từ nhiều anh chị em khác từ mọi nơi.

Chúng tôi cám ơn quý trưởng những gì quý trưởng đã làm cho Hướng Đạo. Chúng tôi chắc chắn với quý trưởng sau khóa
học, quý trưởng sẽ lãnh hội được nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân. Với kinh nghiệm học được, quý trưởng sẽ đem lại
nhiều lợi ích hơn cho gia đình, cho phong trào, cho đơn vị, cho chính các em Hướng Đạo của chúng ta.

Khóa Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên VIII sẽ được tổ chức tại Camp Maluhia từ ngày 31 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 6 tháng
8 năm 2016. Lệ phí khoá học là $250.00 (US Dollar). Lệ phí đặt cọc tối thiểu $100.00 (US Dollar) cần được gửi kèm với Phiếu
Nhận Lời Mời Tham Dự khóa.

Chúng tôi hy vọng quý trưởng xắp xếp được thời giờ, sau đó điền đơn và gửi về văn phòng BSA càng sớm càng tốt vì số
trưởng tham dự có giới hạn dựa trên căn bản ghi danh sớm sẽ được phục vụ sớm (first come, first served).

Mong gặp quý trưởng tại Tùng Nguyên VIII,

Alina Lee
Course Director, Tùng Nguyên VIII
alinaleely@gmail.com
(310) 808-3070

De Tan Nguyen
Course Staff Advisor, Tùng Nguyên VIII
DeTan.Nguyen@scouting.org
(214) 505-1328

* Muốn biết thêm tin tức xin vào trang http://www.huongdao.org
* Đính kèm: Acceptance of Invitation (Phiếu Nhận Lời Mời Tham Dự Khóa)

