
 
 

 

 

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 IX - Danh số 999-19. 

 

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 IX sẽ được tổ chức tại  Camp Clark  từ ngày 16 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 22 tháng 6 

năm 2019. Lệ phí khoá học là $275.00 (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 IX, 

 
 
Martin N. Pham       De Tan Nguyen  
Course Director, Tùng Nguyên IX    Course Staff Advisor, Tùng Nguyên IX 
mnpham66@gmail.com     DeTan.Nguyen@scouting.org 
(218) 955-5010 home      (214) 505-1328 
(713)305-1936  cell        
 
*  Muốn biết thêm tin tức xin vào trang  http://wb2019.huongdao.org  hay FaceBook: Tùng Nguyên IX 

* Đính kèm: Acceptance of Invitation (Phiếu Nhận Lời Mời Tham Dự Khóa) 

National Vietnamese Scouting Committee, BSA 

Wood Badge – Tùng Nguyên IX, Course # 999-19 

June 16 – June 22, 2019 

 

http://wb2019.huongdao.org/


 
 

Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt 

Boy Scouts of America  

1325 W. Walnut Hill Lane 

Irving, Texas 75038 

 

Thư Chấp Nhận Lời Mời Dự Khóa Huy Hiệu Rừng,  

Danh số 999-19 (Tùng Nguyên IX) 
 
Tôi chấp nhận lời mời tham dự Khóa HHR, #999-19 (Tùng Nguyên IX) sẽ được tổ chức tại trại trường Camp Clark,  Cloverdale, 

tiểu bang Oregon, USA trong 6 ngày, kể từ ngày 16 tháng 6, 2019 cho đến ngày 22 tháng 6 năm 2019. 

Tôi hiểu rằng việc tham dự tất cả các giờ 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 #999-19.  Chi phiếu xin đề: Boy Scouts of America,  

Memo xin đề National Vietnamese WB #999-19, Acct #62003-8360. 

 

 

 

Gửi cho:  

Martin N. Pham  
13115 Dogwood Blossom Trail 
Houston, TX 77065 

Boy Scouts of America 

7/7/2018 

275.00 

Two Hundred & Seventy Five even 

National Vietnamese WB #999-16 

Acct #62003-8360 Alina Lee 
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