BẢN TIN
THẲNG TIẾN XI
TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Thư mở đầu ...

Số 1 - Tháng 12, 2016

Ban Điều Hành:

Hân hạnh giới thiệu Bản Tin Số 1 của Trại Thẳng Tiến XI (TT11) !

Trại Trưởng:
Phạm Ngọc Quế-Chi

Kể từ buổi họp đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 2016,
ban tổ chức TT11 đã ráo riết làm việc. Tính đến buổi họp toàn ngành cho
mọi tiểu ban vào ngày 13 tháng 11 năm 2016 vừa qua, chúng ta đã có

Trại Phó:
Phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Mỹ Hương

những bước tiến đáng kể và đã hình thành được những kế hoạch cần
Ban Biên Tập:

thiết cho việc tổ chức trại.
Tại buổi họp toàn ngành vừa qua, Trưởng Phạm Ngọc Quế-Chi, Trại

Chủ Bút: Lê Doãn Thu-An

Trưởng Trại Thẳng Tiến XI, đã tường trình những chi tiết trong việc thuê

Kỹ Thuật: Đoàn Anh Linh

mướn đất trại Camp Snyder cho Trại Thẳng Tiến XI vào năm 2018 và Trại

Bài Vở: Ban Thông Tin TT11

Kiểu Mẫu vào mùa hè năm 2017. Trưởng Quế-Chi cũng đã trình bày các

với sự đóng góp của các trưởng

mốc đã được hoàn thành như lập trương mục ngân hàng, trang mạng,

Hoàng Kim Châu và Cao Ngọc

Facebook, phương pháp chi thu, các công tác gây quỹ, và chương trình
trại.

Cường. .
Mọi đóng góp và ý kiến
xin liên lạc về:

Sau đó, các tiểu ban như Tài Chánh, Ẩm Thực, Ghi Danh, Y Tế , Thông Tin,

Bantochuc@thangtien11.org

Kiến Thiết, Tiếp Liệu, Vệ Sinh, Chuyên Chở, Trật Tự, và các tiểu trại Ấu,
Thiếu, Thanh, v.v., cùng tường trình về những bước tiến đã đạt được
cũng như những dự án và chương trình sẽ làm.

Trong số này:


Địa điểm đất Trại

Việtfest giữa cái nóng oi bức của đợt nóng cao độ mùa hè 2016, 2 lần dạ



Ngày Trại

tiệc vào tháng 12, 2015 và tháng 12, 2016.



Các mốc hoàn thành

Trong tám tháng vừa qua, với nhiều cố gắng và lo toan, những nền móng



Thi vẽ Huy Hiệu &
Mẫu Cổng Trại



Trang mạng và tin tức



Bảo trợ Thẳng Tiến XI



Liên Lạc

Trong năm vừa qua, đã có 3 lần gây quỹ lớn: 1 lần bán thức ăn cho 3 ngày

căn bản cho việc tổ chức trại Thẳng Tiến XI đã được thành hình. Tuy
nhiên, trước mắt vẫn còn rất nhiều thử thách và nhiều việc để làm.
Nhưng với tinh thần Hướng Đạo, với ý chí và niềm tin, chúng ta sẽ vượt
qua và sẽ tổ chức một kỳ trại vui, mới lạ, và hẩp dẫn cho tất cả trại sinh.
http://www.thangtien11.org
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ĐỊA ĐIỂM
Thẳng Tiến XI
CAMP SNYDER
Nhà Ăn lớn (Hình bên trái)
Bản đồ, đất trại, bên trong phòng ăn, nhà bếp của cabin
(Hình dưới)
Nơi cắm lều với sàn gỗ (Hình dưới trái)

Camp Snyder, 6100 Antioch Road, Haymarket, VA 20169



Bao gồm 325 mẫu đất trong đó có vùng đất ngập nước được bảo quản và là
điểm cắm trại tốt nhất trong vùng Châu Thủ Đô của Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ.



30 - 40 phút lái xe từ phi trường quốc tế Dulles



30 phút lái xe đến khu Eden Center (Trung Tâm Chợ Việt Nam)



Phòng ăn có máy lạnh; Cabin cũng có máy lạnh (có giới hạn)



Hồ để chơi chèo thuyền hoặc ca nô.



14 lô đất trại có sàn gỗ để dựng lều; Mỗi lô có nhà ăn, bàn ăn và vòng lửa.

Phi Trường gần nhất:




Washington Dulles International Airport (IAD): 24 miles, 30-40 phút lái xe
Ronald Reagan Washington National Airport (DCA): 40 miles, 60 phút lái xe
Baltimore Washington International Airport (BWI): 74 miles, 90 phút lái xe

Những địa điểm tham quan hấp dẫn:


40 dặm đến thủ đô Hoa Kỳ (Tòa Bạch Ốc, tòa nhà Quốc Hội, Washington
Monument, Lincoln Memorial, Thư Viện Quốc Hội, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật,
Arlington National Cemetery, Ngũ Giác Đài, v.v.)






Smithsonian National Air and Space Museum
Manassas National Battlefield Park
Mount Vernon Estate (nhà của gia đình Tổng Thống George Washington)
Luray Caverns (hang động thạch nhũ)
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Chương Trình Trại
Thẳng Tiến XI

Đón Chào Thẳng Tiến XI
Họp bạn kỳ này là TT 11
Hơn ba mươi năm Thẳng Tiến lên đường,
Bao tấc lòng đàn chim Việt tha hương,
Cố gìn giữ một mầu cờ, sắc áo.
Vẫn chan chứa tình anh em Hướng Đạo,
Về bên nhau cùng giữ chặt mối dây;
Về bên nhau tay nối lại vòng tay;
Thắp ngọn lửa chung xây bao thế hệ.
Cùng đứng dưới cờ, nhắc lại lời tuyên thệ,
Cùng sắp sẵn luôn giúp ích cho đời.
Mang tin yêu reo rắc khắp muôn nơi.
Đường Thẳng Tiến là đường lên Nguồn Thật.
Hẹn về nhé ! đây TT 11
Ta sẽ về thăm đất trại Đạo Thủ Đô,
Thả ước mơ trên sóng nước đông hồ
Loang rộng mãi từng vòng dây thân ái.
Nghe tiếng cười, vang đầu bờ cuối bãi,
Những ngày vui họp bạn ở chốn đây.
Đêm Việt Nam nung hào khí ngất từng mây
Như lửa thiêng truyền trao bao thế hệ.
Sẽ sớt chia đậm đà tình huynh đệ,
Chờ bốn năm mới gặp lại một lần
Camp Snyder đón đợi những bước chân
Người hướng đạo Việt Nam, vẫn luôn thẳng tiến.
Y hẹn nhé! mùa hè 2018;
'Thẳng Tiến Xl' ở Miền Đông.
Đà Điểu Siêng Năng

Thứ Năm 28 Tháng 6, 2018
Nhập Trại

Hẹn Mùa Thẳng Tiến

Thứ Sáu 29 Tháng 6, 2018
Lễ Khai Mạc
Ngày Văn Hóa/Truyền Thống

Thời gian như gió thoảng mây bay

Tuổi Thiếu Thanh sinh vượt thác ngàn

Lửa Trại Khai Mạc

Vó câu đi biền biệt tháng ngày

Lời ca tiếng hát mãi còn vang

Thứ Bảy 30 Tháng 6, 2018

Chỉ còn lưu lại lời nguyện ước

Sắp Sẵn – rạng ngời danh Đất Việt

Đồng tâm cùng Giữ Chặt Mối Dây

Son sắt – nguồn cội nhớ Văn Lang

Vòng tay Huynh Đệ thắm nghĩa tình

Giúp Ích – vạn bàn tay Tráng Sinh

Dẫu rằng sông núi trải điêu linh

Bao phen chân dấn bước đăng trình

Thứ Hai 2 Tháng 7, 2018

Tung cánh đàn con đi muôn hướng

Vượt khó chung tay cùng xây dựng

Sinh Hoạt Tiểu Trại

Phù Đổng vươn mình đón bình minh

Mơ ngày đất nước sẽ hồi sinh

Đàn trẻ nước Nam lòng hẹn lòng

Thẳng Tiến khơi vui ngọn lửa hồng

Dù xa quê cách trở núi sông

Niềm tin hòa quyện núi cùng sông

Góp sức dựng xây Mùa Họp Bạn

Nung nấu tin yêu đàn trẻ Việt

Mười lần hội ngộ đã vui đông

Rạng ngời hoa trái giống Lạc Long

Workshops

Thẳng Tiến mùa sau lại sắp về

Hẹn Mùa Thẳng Tiến rủ nhau về

Lửa Trại Bế Mạc

Ngại gì cách trở mấy sơn khê

Miền Đông nắng ấm đón T T (tê tê)

Thứ Tư 4 Tháng 7, 2018

Á Âu Úc Mỹ nghìn chân bước

Giữ Chặt Mối Dây huynh tỉ đệ

Lễ Bế Mạc

Hạnh ngộ mùa vui vẫn tràn trề

Niềm vui vang vọng đến trời quê

Sinh Hoạt Tiểu Trại
Chủ Nhật 1 Tháng 7, 2018
Sinh Hoạt Tiểu Trại

Thứ Ba 3 Tháng 7, 2018
Ngày Kết Thân
Chương Trình Giữ Chặt Mối Dây

Nấu Ăn Ngoài Trời

Này em, này chị và này anh
Thẳng Tiến Mười Một đang hình thành
Hai nghìn mười tám hè nắng ấm

Phong Châu

Cùng tụ nhau về chốn rừng xanh

Tráng Đoàn Nguyễn Trãi

Lời ca tiếng hát nối vòng tay

Tháng 10 - 2016

Sói con đoàn tụ vui họp Bầy
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THI VẼ HUY HIỆU TRẠI
Ban Tổ Chức (BTC) Trại Thẳng Tiến XI (TT11) xin kính mời các Trưởng, các phụ
huynh, cùng các em tham gia cuộc thi vẽ huy hiệu cho TT11 như sau:







Hình thể: không giới hạn hình thức trình bày nhưng xin giới hạn trong các
hình thể thông dụng cho các huy hiệu
Màu sắc: tối đa 6 màu (kể cả màu nền của huy hiệu)
Nội dung: mang ý nghĩa liên quan đến Hướng Đạo Việt Nam và Trại Thẳng
Tiến XI. Dưới đây là một số chi tiết liên quan đến TT11:
 Chủ đề: Giữ Chặt Mối Dây – Lập Kỷ Lục Mới
 Địa Điểm: Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, tại Camp Snyder (thành phố Haymarket, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ).
 Thời điểm: Ngày 28 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2018.
Các mẫu vẽ xin được nộp trong dạng digital file (jpeg, gif, png, doc, v..v.)

Xin quý vị cùng các em gửi mẫu huy hiệu về logocontest@thangtien11.org. Hạn chót
để nhận mẫu huy hiệu cho cuộc thi này là ngày 15 tháng 1 năm 2017.
Khi gửi mẫu huy hiệu về, xin quý vị đính kèm:





Lời giải thích về mẫu huy hiệu




Hạng Nhất: 5 huy hiệu trại

Tên, họ, địa chỉ liên lạc của người vẽ

Đơn vị và liên đoàn của người vẽ
Phần thưởng:
Hạng Nhì:

3 huy hiệu trại

Ngoài ra, huy hiệu thắng giải sẽ được chọn làm huy hiệu chính thức của trại. BTC xin
được quyền sửa đổi mẫu huy hiệu thắng giải, nếu cần, khi làm mẫu huy hiệu chính
thức của trại Thẳng Tiến XI.
Xin kính mời các Trưởng, các phụ huynh, và các anh chị em tham gia.

THI VẼ MẪU CỔNG TRẠI
Ban Tổ Chức (BTC) Trại Thẳng Tiến XI (TT11) xin kính mời các Trưởng, các phụ
huynh, cùng các em tham gia cuộc thi vẽ mẫu cổng trại cho TT11 như sau:




Kích thước: chiều cao: 10 ft – 15 ft; chiều rộng: 10 ft – 16 ft, chiều sâu: 10 ft
Cổng trại có ý nghĩa, nội dung liên quan đến TT11 hoặc tinh thần hướng
đạo. Dưới đây là một số chi tiết liên quan đến TT11:
 Chủ đề: Giữ Chặt Mối Dây – Lập Kỷ Lục Mới
 Địa Điểm: Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, tại Camp Snyder (thành phố Haymarket,
tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ).

Xin quý vị cùng các em gửi mẫu cổng trại về gatecontest@thangtien11.org hoặc nếu
muốn gửi qua bưu điện, xin liên lạc Ban Tổ Chức.
Hạn chót để nhận mẫu cổng trại cho cuộc thi này là ngày 15 tháng 1 năm 2017.
Khi gửi mẫu cổng trại, xin quý vị đính kèm:





Lời giải thích về mẫu cổng trại




Hạng Nhất: 5 huy hiệu trại

Tên, họ, địa chỉ liên lạc của người vẽ

Đơn vị và Liên Đoàn của người vẽ
Phần thưởng:
Hạng Nhì:

3 huy hiệu trại

Ngoài ra, mẫu thắng giải sẽ được dùng để xây cổng trại của TT11.
Ban Tổ Chức TT11 xin được phép sửa đổi mẫu cổng trại thắng giải, khi cần, để làm
cổng trại của trại TT11.
Xin kính mời các Trưởng, các phụ huynh, và các anh chị em tham gia.
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Các Trại Thẳng Tiến Những việc đã hoàn thành
trước đây
Thẳng Tiến I: Tháng 8, 1985
Jambville, FRANCE.

Thẳng Tiến II: Tháng 8, 1988
Ontario, CANADA.

Thẳng Tiến III: Tháng 7, 1990
San Jose, California, U.S.A.

Thẳng Tiến IV: Tháng 8, 1993
Le Breuil, FRANCE

Thẳng Tiến V: Tháng 12, 1995
Sydney, AUSTRALIA

Thẳng Tiến VI: Tháng 6, 1998
Fairfax, Virginia, U.S.A

Thẳng Tiến VII: Tháng 7, 2002
Houston, Texas, U.S.A.

Thẳng Tiến VIII: Tháng 7, 2006
Riverside, California, U.S.A.

Thẳng Tiến IX: Tháng 7, 2009
King City, California, U.S.A.

Thẳng Tiến X: Tháng 6, 2014
Houston, Texas, U.S.A.






Dạ tiệc gây quỹ Lần 1 – Tháng 12 năm 2015 – Tiền thu được $8,196



Trình bày những viễn kiến, mục tiêu và chương trình dự thảo của TT11 tại
Hội Nghị Trưởng HĐTƯ-HĐVN – 2 tháng 7, 2016





Gây Quỹ ở VietFest – Ngày 12 đến 14 tháng 8, 2016 – Tiền thu được $1,197



Trương mục ngân hàng (miễn thuế cho các ân nhân) . Trương muc
được bảo trợ bởi Sáng Hội Văn Học Nghệ Thuật của Người Mỹ Gốc Á Châu
Thái Bình Dương (APACAF).
Trương mục Paypal – Dưới tên hội APACAF
Trang mạng tại http://www.thangtien11.org






28 Tháng 6, 2018
Haymarket, Virginia, U.S.A

Nhiều phiên họp của các tiểu ban – từ tháng 3 năm 2016
Nhận được sự đồng ý và ủng hộ của tổ chức Hướng Đạo Nam Hoa Kỳ Châu Thủ Đô (BSA-NCAC) cho TT11 – 22 tháng 4, 2016

Quảng bá về TT11 tại Hội Tết Trung Thu – 18 tháng 9, 2016
Thông qua hợp đồng xử dụng đất trại Camp Snyder với BSA-NCAC – 22
tháng 9, 2016

Facebook – tìm kiếm dưới tên “Thang Tien 11” hay “Thang Tien XI”
Chức năng nhận tiền bảo trợ, ủng hộ, đóng góp trên Trang Mạng và Facebook





Qua hội APACAF
Nhận tiền ủng hộ với mọi số lượng qua thẻ tín dụng, Paypal hay trương
mục ngân hàng

Dạ tiệc gây quỹ Lần 2 – 10 tháng 12 năm 2016

Lãnh vực cần thêm thiện nguyện viên:






Tin Học: lập trình; quản lý trang mạng, hệ thống mạng lưới máy tính ở trại
Phân chia các gói ghi danh cho trại sinh (registration package)
Sắp xếp Phiếu khai sức khỏe
Thủ tục nhập trại vào ngày đầu tiên
Ban Y tế: Bác sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ, Y tá, Nhân viên cấp cứu, Y sĩ….

Bảo Trợ Thẳng Tiến XI:


Thẳng Tiến XI:

Buổi họp khởi đầu cho TT11 – 28 tháng 2, 2016

Vào Trang Nhà http://thangtien11.org/ nhấn vào "Bảo Trợ Trại"

Mọi chi tiết, xin liên lạc:
bantochuc@thangtien11.org
Facebook: https://www.facebook.com/thangtienXI
Visit us on the web at http://www.thangtien11.org
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