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HƯỚNG VỀ THẲNG TIẾN
Kể từ năm 1983, sau Hội nghị Costa Mesa, Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại đã có một chu kỳ sinh hoạt cứ
khoảng mỗi 4 năm một lần tất cả các Hướng Đạo Sinh (HĐS) Việt Nam khắp nơi trên thế giới có trại Họp Bạn
mang tên Thẳng Tiến .
Tưởng cũng nên biết Trại Thẳng Tiến là trại Họp bạn lớn mang tầm vóc quốc tế không những của HĐVN mà
còn của cộng đồng người Việt hải ngoại trải rộng khắp các quốc gia các châu lục nơi có đông người Việt di
tản trên thế giới. Những Trại Thẳng Tiến luôn luôn mang đậm nét lịch sử, văn hoá Việt Nam; và thể hiện rõ
nhất là ngay trên tên gọi của các đoàn, Liên đoàn HĐVN hải ngoại như: Bách Việt, Hồn Việt, Hướng Việt, Lạc
Việt...và hầu hết tên các địa danh lịch sử như Bạch Đằng, Chí Linh, Lam Sơn.., những anh hùng nước Việt:
Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi...Cho đến hôm nay Phong Trào Hướng Đạo
có mặt trên 216 quốc gia và vùng lãnh thổ; riêng Hướng Đạo Việt Nam vẫn là một phong trào dành cho
thanh thiếu niên còn thu hút nhiều giới trẻ đến sinh hoạt. Trong nước, mặc dù không có sự cho phép của
nhà cầm quyền, các đoàn HĐVN vẫn có những sinh hoạt lành mạnh được nhiều gia đình VN hưởng ứng.
Tại Hải ngoại hiện nay có hàng ngàn HĐS Việt Nam đang sinh hoạt tại các quốc gia ngoài Việt Nam.
Xuyên qua nhiều kỳ trại TT đã có nhiều ghi nhận: “Sau 40 năm nơi hải ngoại, nhiều thế hệ thanh thiếu niên
đã trưởng thành và đã mau chóng hội nhập vào cuộc sống trên quê hương mới nhưng vẫn cố gắng giữ gìn
văn hóa Việt Nam. Ngày Văn Hoá Truyền Thống trại Thẳng Tiến các đơn vị HĐVN trình bày những nét đặc
sắc về văn hoá truyền thống dân tộc VN, HĐVN như y phục, hình ảnh, âm nhạc .. các món ăn, thổ sản của
quê hương trong ngày Hội Làng đã để lại trong lòng những em HĐS nhiều kỷ niệm.”
Cao Ngọc Cường, ĐĐSN

THẲNG TIẾN 11
NGÀY: 28 THÁNG 6— 4 THÁNG 7, 2018
ĐỊA ĐIỂM: TRẠI SNYDER
6100 Antioch Rd., Haymarket, VA 20169
(Phi Trường gần nhất: IAD & DCA)

http://www.thangtien11.org

GHI DANH

CHƯƠNG TRÌNH

Bao gồm:
 Vật Phẩm Trại
 Tất cả các bữa ăn bắt đầu từ trưa của ngày Nhập-Trại (28 tháng 6, 2018)
cho đến sáng của ngày Bế-Mạc (4 tháng 7, 2018).

Ghi Danh Bắt Đầu
 Đầu Tháng 12, 2017
Ghi Danh Sớm
 $330 (Trước 18 Tháng 2, 2018)
Ghi Danh Đúng Hạn
 $360 (Từ 19 Tháng 2 đến 31 Tháng 3, 2018)
Ghi Danh Trễ
 $390 (Sau 31 Tháng 3, 2018)
Hạn Chót Ghi Danh
 15 Tháng 5, 2018

GHI DANH NHƯ THẾ NÀO?
Thứ Năm 28 tháng 6, 2018
Nhập trại
Thứ Sáu 29 tháng 6, 2018

Bạn có thể Ghi Danh tại www.thangtien11.org, dưới phần “Ghi Danh” trại.


Lễ khai mạc
Ngày Văn Hóa/Truyền Thống



Đêm Khai Mạc/Văn Nghệ
Thứ Bảy 30 tháng 6, 2018
Sinh hoạt Tiểu trại/Trò chơi lớn
Văn nghệ Tiểu trại
Chủ Nhật 1 tháng 7, 2018
Sinh hoạt Tiểu trại/Trò chơi lớn
Văn nghệ Tiểu trại
Thứ Hai 2 tháng 7, 2018

Ghi Danh qua Liên Đoàn. Mỗi nhóm ghi danh (xin được gọi là "Liên
Đoàn" hoặc "LD") sẽ cần có 2 đại diện của LD để điều phối việc ghi danh
các thành viên của nhóm với Tiểu Ban Ghi Danh TT11.
Hồ Sơ và Đơn cần thiết:
1) Điền những chi tiết Ghi Danh trực tuyến trên mạng (1)
2) Hồ sơ sức khỏe của BSA– Phần A, B & C (2)
3) Phiếu Miễn Tố và chấp thuận được chụp ảnh
4) Quy luật Trại

(1)

Mỗi trại sinh phải có một (1) hình mới chụp và cần tải lên hệ thống ghi danh TT11 để
làm Thẻ ID cho mình.
(2)

Phần C của Hồ Sơ Sức Khỏe của BSA cần do Bác Sĩ gia đình điền và ký tên. Chữ ký có
hiệu lực trong vòng 1 năm trước ngày bế mạc của TT11; nghĩa là chữ ký phải được ký
sau ngày 4 tháng 7, năm 2017. Do đó, trại sinh cần phải lấy hẹn sớm với Bác Sĩ gia
đình để có thời giờ cho Bác Sĩ điền hồ sơ và ký tên.

Sinh hoạt Tiểu trại/Trò chơi lớn
Văn nghệ Tiểu trại



Thứ Ba 3 tháng 7, 2018
Festival day
STEM workshop




Giờ Thân Hữu
Thể thao
Trao đổi Huy hiệu
Thứ Tư 4 tháng 7, 2018
Lễ Bế Mạc
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Nộp phí cho Đại diện Liên Đoàn
 Liên Đoàn nộp một khoản thanh toán duy nhất cho tất cả các thành
viên của nhóm.
Một khoản thanh toán cho mỗi thời hạn ghi danh.
Mọi người phải ghi danh và đóng lệ phí để vào trại
 Bao gồm tất cả các trại viên, nhân viên, tình nguyện viên, gia đình,
khách
Day-Pass: Có giới hạn về số lượng cho mỗi ngày. Ghi danh cho Day-Pass
sẽ chỉ bắt đầu sau khi đã hết hạn ghi danh cho các trại sinh (ngày
15/5/2018). Xin lưu ý một số điểm chánh dưới đây:
 $ 100 /1 ngày - Bao gồm tất cả các bữa ăn cho ngày đó
 Không thể tham gia vào chương trình Subcamp (Dành cho Trại Sinh)
 Day-Pass chỉ dành cho gia đình và khách (không phải cho Hướng
Đạo Sinh)

NHỮNG NƠI THAM QUAN
Ở VÙNG THỦ ĐÔ HOA KỲ, WASHINGTON, D.C
Mừng ngày Quốc Khánh của Thủ Đô Hoa Kỳ
Có dịp chiêm ngưỡng màn pháo hoa đặc sắc nhân Ngày Quốc khánh Mỹ (hay còn
gọi là Ngày Độc lập) vào ngày 4 Tháng 7 tại thủ đô Washington D.C

ĐIỆN CAPITOL

Điện Capitol là nơi quốc hội Mỹ làm việc đồng thời là một “nhân chứng sống” trong chiều dài tồn tại của nước Mỹ. Bạn sẽ
cần ít nhất 1 tiếng để thăm quan công trình với mái vòm lộng lẫy đầy các bức tranh tường. Tour thăm quan điện Capitol
kéo dài 1 tiếng đồng hồ được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 7 (8h – 16h30) và thường phải đặt hẹn trước.
Địa chỉ: Visitor Center tại góc đường số 1 và đường East Capitol.

THOMAS JEFFERSON MEMORIAL

Công trình nằm bên bờ hồ Tidal Basin, ở giữa rừng hoa anh đào Nhật Bản. Khu tưởng niệm mang nhiều nét cổ kính, được
xây dựng vào thời điểm mà tư tưởng hiện đại đang phát triển mạnh. Phần ngoại thất được dựng từ đá marble Vermont
còn phần nội thất chủ yếu là đá marble Georgia và đá vôi. Ðài Tưởng niệm Jefferson theo kiểu bán cổ điển là kiến trúc
nhiều cột (kiểu đền La Hy) với vòm mái hình bán cầu màu trắng. Bên trong công trình là nơi đặt tượng tổng thống Thomas
Jefferson.

LINCOLN MEMORIAL

Đài tưởng niệm Lincoln là nơi tưởng niệm vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ và cũng là tác phẩm kiến trúc nghệ thuật giàu
cảm xúc. Rất nhiều du khách cảm thất rất xúc động và ngạc nhiên trước bức tượng bằng đá cẩm thạch uy nghi của Abraham Lincoln. Tác phẩm do kiến trúc sư Daniel Chester French thực hiện cao 5,7m, sẽ cần ít nhất 30 phút để bạn ngắm nhìn
những góc cạnh của bức tượng và đọc hết những thông tin được khắc trên bức tường hai bên để có được sự so sánh rõ
ràng nhất về nước Mỹ 150 năm sau khi Lincoln giữ chức tổng thống.

KHU TƯỞNG NIỆM CÁC CỰU CHIẾN BINH TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Một nơi để người Mỹ nhớ về các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến tại Việt Nam do Kiến Trúc Sư Maya Lin thiết kế.
58,000 cái tên được khắc trang trọng lên bức tường đá đen.
Địa chỉ: 5 Henry Bacon Drive.

NHÀ TRẮNG

Nhiều người xem đây là một trong những địa điểm nhiều người muốn một lần đặt chân đến nhất hoặc gây tò mò nhất thế
giới, Nhà Trắng. Bạn hoàn toàn có thể thăm quan bên trong đầu não quyền lực của nước Mỹ nhưng cần phải có kế hoạch
từ trước rất lâu và rất nhiều kiên nhẫn. Ngay khi biết mình sẽ đến Washington D.C, bạn hãy liên lạc ngay với văn phòng để
đặt vé. Vé không thể đặt trước quá 6 tháng và không ít hơn 21 ngày. Bạn cũng sẽ có thể mất 5 tháng để có thể tìm được
một tấm vé vào nhà trắng nhưng chắc chắn sẽ xứng đáng khi đặt chân vào một trong những nơi quan trọng nhất nước
Mỹ.
https://www.whitehouse.gov/participate/tours-and-events
BẢO TÀNG HÀNG KHÔNG VÀ KHÔNG GIAN QUỐC GIA
Khách du lịch thủ đô Hoa Thịnh Đốn thường bị thu hút bởi Bảo tàng Hàng Không và Không Gian Quốc gia ở đây. Là một
phần của Viện Smithsonian, viện bảo tàng này cung cấp nhiều chương trình thực hành cho mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến
người già. Viện bảo tàng này là một kho tàng về các chương trình hàng không và không gian của Mỹ.

ĐÀI TƯỞNG NIỆM THẾ CHIẾN THỨ HAI
Đài tưởng niệm nhằm vinh danh hơn 16 triệu người Mỹ đã chiến đấu cho hòa bình và tự do trên toàn thế giới. Bao gồm
56 cột trụ bằng đá hoa cương, cao 5 mét, xếp thành hình bán nguyệt bao quanh một quảng trường, cùng với hai khải
hoàn môn cao 13 mét đối diện nhau. Hai phần ba của khu vực rộng 30 ngàn mét vuông này là cảnh quan và nước. Mỗi cột
trụ khắc tên một trong 48 tiểu bang của nước Mỹ vào năm 1945, cùng 8 đơn vị: quận Columbia (D.C.), lãnh thổ Alaska,
lãnh thổ Hawaii, khối Thịnh vượng chung của Philippines, đảo Puerto Rico, đảo Guam, đảo Samoa và đảo Virgin thuộc Mỹ.

NATIONAL MALL

Khách du lịch Mỹ đến tham quan Washington D.C., sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội đi dạo trên National Mall, một con đường
xanh sẽ đưa họ qua nhiều địa điểm quan trọng của thủ đô. National Mall trải dài về phía tây từ Đồi Capitol đến sông Potomac và về phía đông từ Nhà tưởng niệm Jefferson tới Constitution Avenue. Có nhiều con đường đi qua Mall nhưng vẫn
được xem là thành phần của Mall. Đi về phía đông, điểm du lịch Mỹ gần đó bao gồm Nhà tưởng niệm Tổng thống Ulysses S.
Grant và James Garfield. Với khoảng 24 triệu du khách mỗi năm, đây là điểm thu hút khách du lịch hàng đầu tại Washington.

EDEN CENTER

Một trung tâm thương mại trong thành phố Falls Church, Virginia. Ủy ban Phát triển Kinh tế của thành phố coi đó là điểm
đến du lịch số 1 trong Thành phố. Trung tâm có 120 cửa hiệu, nhà hàng và doanh nghiệp phục vụ cho người Mỹ gốc Á Châu
rộng lớn, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt. Eden Center đã tạo ra một điểm nhấn cho văn hoá Việt Nam phục vụ cho các vùng
Virginia, North Carolina, Maryland và Pennsylvania, có thể chứng minh bởi số lượng lớn các nhà hàng bún phở, bánh mì
ngon, bánh mì, chợ, cũng như các sự kiện văn hoá Việt Nam thường xuyên được tổ chức tại Trung tâm. Eden Center là
trung tâm thương mại lớn nhất của Việt Nam trên Bờ Biển Đông.
Địa chỉ: 6751 Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044
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Kết Quả Cuộc Thi Vẽ Mẫu Cổng Trại TT11
Ban Tổ Chức Trại TT11 xin chân thành cám ơn các anh chị đã tích cực yểm trợ cho trại TT11 qua việc
tham gia cuộc thi vẽ mẫu cổng trại cho TT11. Có tất cả 6 mẫu cổng trại dự thi. Tất cả mẫu đều rất công
phu và có ý nghĩa đặc biệt riêng. Sau một thời gian thảo luận, Ban Giám Khảo đã quyết định như sau:
1.Hạng Nhất: mẫu số 2 của Tr. Phạm Vương Hoài (Annandale, Virginia)
2.Hạng Nhì: mẫu số 3 của Tr. Nguyễn Tăng Bình (Dallas, Texas)
Ban Giám Khảo cuộc thi này bao gồm Tr. Phạm Ngọc Quế Chi, Tr. Nguyễn Phi Hùng, và Tr. Vũ Xuân
Huy. Tất cả Ban Giám Khảo đều không biết tác giả của mỗi mẫu dự thi là ai; chỉ chấm mẫu dựa trên tiêu
chuẩn đã được đưa ra.
Vì mỗi mẫu có một số đặc điểm riêng, Ban Giám Khảo quyết định sửa mẫu Hạng Nhất một chút để có
thêm vài đặc điểm của mẫu Hạng Nhì cho cổng trại chính thức của TT11.
Ban Giám Khảo của giải sẽ liên lạc với Tr. Hoài và Tr. Bình trong thời gian tới để nhờ giúp cho công việc
này.
Kèm theo là hình của mẫu được chấm giải Nhất (ID-2), giải Nhì (ID-3), và mẫu dự định cho cổng trại chính
thức.
Một lần nữa, xin cám ơn sự đóng góp của tất cả các Trưởng và các anh chị.
TABTT,
Ban Tổ Chức Cuộc Thi Cổng Trại TT11.
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Tường Trình Trại Thử Nghiệm Thẳng Tiến 11
Ngày 30 Tháng 6, 2017
Thẳng Tiến 11 đã có mặt tại Camp William B. Snyder của National Capital Council vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn
để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trại Thử Nghiệm TT11 được thực hiện trong các ngày cuối tuần này 30/6 đến
2/7/2017. Được biết Camp William B. Snyder này cũng là nơi sẽ tổ chức Trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN lần thứ 11
vào cuối tháng 6 năm 2018 tới đây.
Là một trại Thử nghiệm cho Trại Thẳng Tiến 11 (Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp) nên mọi kiến trúc cũng như
chương trình sinh hoạt cho các ngành và đời sống trại đều được thực hiện mẫu hôm nay để rút kinh nghiệm
cho trại chính năm sau. Qua
một ngày làm việc cật lực và
vui vẻ, Ban Kiến Thiết đã hoàn
thành những công trình chính
như Cổng Trại, Kỳ đài khán
trường và các công trình phụ.
Ban Ghi Danh và Y Tế đã nhận
nhiệm sở là một văn phòng
lớn ngay tại cổng chính, nơi
đầu tiên chào đón quý trại
sinh đến Snyder Camp.
Ban Ẩm Thực cũng đã làm
quen với căn bếp tiện nghi với
một nhà ăn đẹp đẽ cực lớn có
thể chứa hơn 600 thực khách
đồng thời cũng hoàn tất một
thực đơn ngon lành cho gần
400 trại sinh tham dự Thẳng
Tiến 11 Shakedown Camp.
Trại Trưởng Phạm Ngọc Quế Chi, cũng là LĐT Liên Đoàn Potomac, một đoàn HĐ lâu năm ở Maryland, là một
người trẻ lớn lên ngoài Việt Nam và trưởng thành trong phong trào HĐVN hải ngoại tâm tình khi nhận trách vụ
trại trưởng một trại họp bạn hướng đạo lớn mang tầm vóc thế giới như trại TT11. Buổi khai mạc Trại Thẳng
Tiến 11 Shakedown Camp được diễn ra đúng 4:00 chiều thứ Sáu tại khán đài chính của trại. Hơn 300 trại sinh
của 6 Đơn vị Liên đoàn HĐVN ở Miền Đông Hoa Kỳ hiện diện trong hàng ngũ trước kỳ đài là các LĐ Potomac,
LĐ Gia Định, LĐ Hùng Vương, LĐ Phú Xuân, LĐ Thăng Long, Ấu & Thiếu Đoàn Trưng Vương và Crew 212 Virginia
cùng các Trưởng trong TT 11 Staff thuộc Miền Đông Hoa Kỳ và một số Trưởng đến từ các tiểu bang xa mà
chúng tôi có thể nhận biết như: Tr. Trần Anh Kiệt, Tr. Lý Nhật Hui, Nguyễn Helen, Tr. Nguyễn Trí Tuệ, Tr.
Nguyễn Bá Thành ...đến từ California, Tr. Đỗ Phát Hai, Tr. Trần Ngọc Toàn,Tr. Hoàng Kim Châu, Tr. Nguyễn Cao
Bình, Tr. Lê Linda, Tr. Trần Thanh Triết đến từ Houston, Tr. Phạm Duy Thắng đến từ Michigan. Từ Florida đến
là Tr. Trần Công Hoàng và Tr. Trần Mai Hoa.
Buổi lễ đã được khai mạc lúc 4:00 chiều bắt đầu bằng nghi thức chào Quốc Kỳ, Quốc Ca, Hội Kỳ và Hội Ca. Trại
trưởng Phạm Ngọc Quế Chi đã đăng đàn giới thiệu quý Trưởng trong Ban Tổ Chức và Điều Hành trại TT 11 và
tuyên dương những nỗ lực từ nhiều năm qua đã giúp việc tổ chức trại thêm hoàn thiện. Trưởng cùng tâm tình
đôi phút cùng các em HĐS thân yêu hiện diện tại hàng và tuyên bố khai mạc trại Thẳng Tiến 11 Shakedown
Camp.
Sau đó Tr. Võ Thành Nhân, Chủ tịch Ban Thường Vụ HĐTƯ/HĐVN và Tr. Bobby Trần, Trưởng Đại Diện Miền
Đông Hoa Kỳ đã được mời lên nói đôi lời về trại Thẳng Tiến sắp tới.
Sau băng reo truyền thống của HĐVN kết thúc buổi lễ khai mạc.
Trại Thẳng Tiến 11 Shakedown Camp của ngày đầu tiên tại trại; trời đã dịu mát hẳn đi và trong nắng trong gió
trong không gian tuyệt đẹp của Virginia, Miền đất của tình nhân mùa hè 2017 đã mở lòng ra để đón nhận
những hướng đạo sinh tiên phong trên đất trại Camp Snyder cho trại Họp Bạn Thế Giới HĐVN vào năm sau
2018.
Thân ái chúc Ban Tổ Chức và Điều hành TTXl rút thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích từ đây để giúp cho sự thành
công của trại Thẳng Tiến 11 vào mùa hè sang năm cũng tại nơi này: Camp William B. Snyder của National Capital Council vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Cao Ngọc Cường, ĐĐSN
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Hướng về
Thẳng Tiến 11
Cùng về đây, miền Washington DC
Miền Thủ đô, quyến luyến bước chân đi
Một mùa vui hẹn về đây họp bạn
Đường tuy xa ta có nào ngại chi
Từ muôn phương, từng đoàn hướng đạo Việt Nam
Về nơi đây thân ái ta vui kết đoàn
Một vòng tay nối liền thế giới
Đồng một lòng thẳng tiến quyết kiên gan
Đường còn dài, bao nhiêu năm sá gì chông gai
Đồng một lòng vun đắp cho tương lai
Một niềm tin cùng một tiếng nói
Chung sức góp phần vì thế hệ ngày mai
Cùng về vui họp bạn Hướng Đạo Việt Nam
Cùng đồng thanh cất tiếng hát vang vang
Anh em ta lại càng gắng sức
Tay nắm tay nối một vòng Việt Nam
Thẳng Tiến 11 - nhớ nhé cùng về đây
Thẳng Tiến 11 - nối đôi bờ đông tây
Thẳng Tiến 11 - nối một vòng thế giới
Thẳng Tiến 11 - cùng giữ chặt mối dây
Cao Ngọc Cường, ĐĐSN

7

NHIỆT ĐỘ & LƯỢNG MƯA
TRUNG BÌNH Ở VÙNG
HOA-THỊNH-ĐỐN

GÂY QUỸ GALA III CHO THẲNG TIẾN 11
TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Thứ Bảy - 27 Tháng Giêng, 2018
Tại Nhà Hàng Harvest Moon

DỊCH VỤ BỔ SUNG
 Đưa Đón ra Phi Trường (Chỉ ở
Phi Trường IAD & DCA).
 Giá tiền một tuyến đi
 Dulles (IAD) - $35
 Reagan (DCA) - $50
Vật Dụng Cắm Trại cho Thuê:





Ca sĩ Thiên kim & Các Ca Sĩ Trong Vùng

Lều ($40)
Túi Ngủ ($25)
Đệm Ngủ ($25)
Ghế ($15)

Cabin Cho Thuê (Giường tầng,
Phòng tắm chung, Nhà Bếp
& Máy Lạnh)
 $100 mỗi người (bất kỳ
khoảng thời gian )
 $25 một người/một đêm
 Giới hạn và ưu tiên cho
những người lớn tuổi hay
những người cần nhu cầu
đặc biệt.

Truyền Thông Xã Hội
CẦN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN GIÚP ĐỠ:

Facebook:



https://www.facebook.com/
thangtienXI



Instagram/Twitter:
#tt11hdvn

Social Wall:
http://thangtien11.org/wall

TÀI TRỢ THẲNG TIẾN 11:
Vào “Bảo Trợ Trại” ở
Trang Nhà:
http://www.thangtien11.org









Ngày Văn Hóa, Thân Hữu, Thẳng Tiến Đố-Vui-Để-Học:
 Chuẩn bị khu vực trò chơi và sinh hoạt
 Hướng dẫn trò chơi, và Triển Lãm
Chương Trình Tiểu Ban
 Sắp xếp và quản lý các trò chơi
 Cố vấn cho các em Hướng Đạo Sinh
 Hướng dẫn những trò chơi mạo hiểm—COPE, Bắn cung, Leo
tường đá, Thi Bơi, Chèo Xuồng.
Người trông coi an toàn ở hồ bơi
Bác Sĩ và Người Cứu-Thương
Nhân viên trợ giúp ở Phòng Ăn & Nhà Bếp
 Xếp đặt, Dọn dẹp, Nấu, Xếp hàng, Đổ rác
Vệ Sinh
Trật Tự
Gian hàng bán đồ lưu niệm
Chuyên chở vận chuyển

MỌI CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC: BANTOCHUC@THANGTIEN11.ORG
Ghé Thăm Trang Nhà: http://www.thangtien11.org

