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Thư Chào Mừng Trại Thẳng Tiến XI
Châu Trưởng Châu Thủ Đô, Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ
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Thư Chào Mừng Trại Thẳng Tiến XI
Châu Trưởng Châu Thủ Đô, Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ
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Kết Quả Cuộc Thi Mẫu Huy Hiệu Trại Thẳng Tiến 11
Kính thưa các Trưởng, các anh chị, và các em,
Ban Tổ Chức Trại TT11 xin chân thành cám ơn quý vị đã tích cực yểm trợ
cho trại TT11 qua việc tham gia cuộc thi vẽ mẫu huy hiệu cho TT11. Có tất
cả 23 mẫu huy hiệu dự thi. Tất cả các mẫu đều rất công phu và có ý nghĩa
đặc biệt riêng. Sau một thời gian dài thảo luận, Ban Giám Khảo đã quyết
định như sau:
Hạng Nhất: mẫu số 18 của em Nguyễn Brandon (LD Gia Định, VA)
Đồng Hạng Nhì: mẫu số 21 của Tr. Đỗ Hiếu (LD Lavang, Texas)
mẫu số 4 của Tr. Trần Bobby (LD Hùng Vương, Virginia)
Ban Giám Khảo cuộc thi này bao gồm Tr. Phạm Ngọc Quế Chi, Tr. Phạm
Duy Chiêu, và Tr. Phạm Ngọc Sơn. 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 tổng hợp mẫu hạng Nhất với một số đặc
điểm của 2 mẫu hạng Nhì cho huy hiệu chính thức của TT11.
Kèm theo là hình của mẫu được chấm giải Nhất (ID-18) và hai mẫu được giải Nhì (ID-4 và ID-21).
Một lần nữa, xin cám ơn sự đóng góp của tất cả các Trưởng, các anh chị, và các em.
TABTT,
Ban Tổ Chức Cuộc Thi Mẫu Huy Hiệu TT11.

Hạng Nhất: Brandon Nguyễn

Hạng Nhì: Tr. Bobby Trần

Hạng Nhì: Tr. Hiếu Đỗ
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CHƯƠNG TRÌNH
TRẠI THẲNG TIẾN 11

Thứ Năm 28 tháng 6, 2018
Nhập Trại

CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI


Chợ Đêm
Thứ Sáu 29 tháng 6, 2018
Lễ Khai Mạc
Ngày Văn Hóa/Truyền Thống
Đêm Khai Mạc/Văn Nghệ

Thứ Sáu (6/29): Đêm Khai Mạc



Thứ Ba (7/3): Đêm cuối cùng.

Mỗi tiểu trại sẽ có lửa trại riêng trong các ngày của tiểu trại



Tiết mục lửa trại hay nhất của mỗi tiểu trại sẽ được chọn làm trong buổi lửa trại bế
mạc.

Thứ Bảy 30 tháng 6, 2018

Chủ Nhật 1 tháng 7, 2018




Sinh Hoạt Tiểu Trại/Trò Chơi Lớn
Văn Nghệ Tiểu Trại

Lửa trại toàn trại sẽ làm trong 2 ngày:





Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng: một tiết mục cho mỗi tiểu trại.



Trưởng Niên & Gia Đình làm chung một tiết mục

Chương Trình Lửa Trại Của Miền & Chi Nhánh

Sinh Hoạt Tiểu Trại/Trò Chơi Lớn



Sẽ được làm trong đêm lửa trại khai mạc hay trong đêm lửa trại bế mạc.

Văn Nghệ Tiểu Trại



Một tiết mục cho mỗi Chi Nhánh.

Thứ Hai 2 tháng 7, 2018



Các Miền của Hoa Kỳ có nhiều Liên Đoàn nên có thể làm 2 tiết mục cho
mỗi Miền.

Văn Nghệ Tiểu Trại



Mỗi tiết mục không dài quá 7 phút.

Chợ Đêm



Phần nối tiếp từ tiết mục này sang tiết mục khác không quá 3 phút.

Sinh Hoạt Tiểu Trại/Trò Chơi Lớn

Thứ Ba 3 tháng 7, 2018
Ngày Kết Thân
STEM Workshop

CHỢ ĐÊM


Liên Đoàn nào muốn tham dự, xin liên lạc Tr. Trần Minh Tâm
(ttran72399@gmail.com)

Thứ Tư 4 tháng 7, 2018



Chợ Đêm sẽ được tổ chức đêm nhập-trại, 28 tháng 6 & Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018.

Lễ Bế Mạc



Quầy Chợ Đêm có thể bán đồ ăn hoặc làm trò chơi.

Thể Thao
Văn Nghệ Toàn Trại

5

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT DỰ TRÙ CỦA
TIỂU TRẠI TRƯỞNG NIÊN TẠI TRẠI HỌP BẠN THẲNG TIẾN 11
Ngày Tiểu Trại 1, Thứ bảy, 30 tháng 6 năm 2018 :
Ban ngày: Chương trình sinh hoạt nguyên ngày của Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên.
Ban đêm: Thuyết trình và thảo luận : “Sức khoẻ ở tuổi vàng“. Diễn giả : Bác Sĩ Nguyễn Ngọc
Hà, M.D.
Ngày Tiểu Trại 2, Chủ nhật, 1 tháng 7 năm 2018 :
Ban ngày: Du lịch Washington, D.C. bằng tour bus. Dự trù chụp hình bên
ngoài White House, thăm viếng Vietnam War Memorial, Lincoln Memorial,
World War II Memorial, Washington Memorial, viện bảo tàng National Natural
History, Air Space Musuem, Quốc Hội Hoa Kỳ ...
Chiều sẽ thăm viếng khu Eden Shopping Center, trung tâm thương mãi và sinh
hoạt chính của Cộng Đồng Việt Nam ở Washington, D.C.
Ban đêm: Thuyết trình về lịch sử Cổ Nhạc VN cùng với phần trình diễn cổ nhạc miền Nam do
các nghệ sĩ vùng Washington, D.C thực hiện.
Ngày Tiểu Trại 3, Thứ hai, 2 tháng 7 năm 2018:
Ban ngày: Du lịch bằng tour bus. Thăm viếng Mount Vernon, đồn điền và
lăng mộ của George Washington,Tổng Thống đầu tiên cuả Hoa Kỳ. Thăm
viếng Viện Bảo Tàng Không Gian Quốc Gia số 2, to lớn hơn, nhiều máy bay và
phi thuyền hơn, đặc biệt với các chiến đấu cơ của hai miền Nam Bắc trong
chiến tranh Việt Nam, máy bay Concord, B29 Enola ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và
phi thuyền con thoi Columbia.
Ban đêm: Trưởng Niên tham dự đêm “Hát Cho Việt Nam“ do Tráng Đoàn Nguyễn Trãi và
Trưởng Hoàng Kim Châu thực hiện.

(Ghi chú : Chi phí xe bus: dự trù $20/người/ngày. Số chỗ ngồi có giới hạn; ưu tiên cho các
trưởng niên ghi danh và đóng tiền trước. Các em HĐS không nên đi theo mà nên sinh hoạt ở
tiểu trại cuả chính mình.)
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Đố em ấu, thiếu, tráng sinh
Quê hương tổ quốc chúng mình ở đâu?
Anh hùng giữ nước dài lâu
Tự hào dân Việt chung nhau cội nguồn



Tự hào là người Việt Nam
 Vừa chơi vừa học
 Đố vui có thưởng
 Lịch Sử, Địa Lý, Văn Hóa Việt Nam
Nhấn vào đây để các em học trước: Tài liệu thi Đố Vui Để Học
Ghi tên tham dự Chương Trình Đố Vui Để Học
 Tham dự: Các em Ấu, Thiếu, Thanh từ 7 đến 17 tuổi
 Mỗi Liên Đoàn chọn 3 em
THỨ SÁU: 29 Tháng 6 từ 2:30 PM – 4:30 PM tại Dinning Hall (Nhà Ăn)
Hạn chót ghi danh: 31 Tháng 5, 2018
Ghi Danh:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zLNYWxsUNqnMgGEVRJDEPCKvMufPvcvG_UYArqE6buc/edit#gid=0

THẲNG TIẾN 11
Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam
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
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STEM
Kính mời phụ huynh và các em Hướng Đạo Sinh đến gian hàng STEM
để:


Ăn kem nitơ lỏng, xem phóng
hỏa tiễn vào ban đêm hoặc tự
lắp ráp và phóng hỏa tiễn.



Nhận dạng các thiên thể, biết
cách nói chuyện với một quốc
gia khác ở bên kia trái đất mà
không cần điện thoại di động.



Làm đèn LED bằng đồng xu; tìm
hiểu lý do tại sao một nam
châm sợ đi xuống một ống;
điều khiển robot. Bắn vortex cannon.



Có các giải thưởng và nhiều trò chơi lý thú khác …
2 tháng 7, 2018 9:00PM - 10:30PM
3 tháng 7, 2018 8:30AM – 4:00PM
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Phóng Mô Hình Hỏa Tiễn
Bạn thích làm mô hình hỏa tiễn nhưng không có dàn phóng? Không sao, bạn sẽ làm được. Hãy đến tham dự buổi trình diễn
phóng mô hình hỏa tiễn vào tối thứ Hai, ngày 2 tháng 7 từ 9:00 đến 9:45. Vào sáng hôm sau, các trại sinh có thể bay mô hình
hỏa tiễn của mình bắt đầu từ 9:30 sáng đến 12 giờ trưa ngày 3 tháng 7 miễn phí. Trò chơi phóng mô hình hỏa tiễn được sự giúp
đỡ của Câu Lạc Bộ Hỏa Tiễn NARHAMS (http://www.narhams.org/).
Các lớp dạy lắp ráp hỏa tiễn sẽ được tổ chức tại đất trại từ 07:00 chiều đến 09:00 tối thứ Năm (6/28) và 04:00 - 5:00 chiều thứ Sáu
(6/29). Đại diện của mỗi liên đoàn là người duy nhất có thể vào trang mạng dưới đây để ghi danh cho các trại sinh của mình.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10ghVFbzUbLN5lRieprBiXh0LUxFVg0Gc6wSG_KwTx2E/edit#gid=708322110
Cách ghi danh:
 Vì thời giờ phóng có giới hạn vào ngày 3 tháng 7, chỉ những trại sinh đã ghi danh trước mới
được phép phóng hỏa tiễn của mình.
 Chúng tôi sẽ đặt mua hỏa tiễn và động cơ cho những trại sinh từ xa đến nếu đại diện liên
đoàn ghi danh và trả tiền trước.
 Lúc ghi danh bạn có thể đặt mua hỏa tiễn đã được lắp ráp sẵn hay chưa được lắp ráp với đồng
giá là $12 cho mỗi hỏa tiễn. Bạn cần phải chọn mẫu số sản xuất của hỏa tiễn.
 Để hỏa tiễn có thể bay được bạn cần phải mua động cơ với giá thành là $3.00
 Đại diện liên đoàn sẽ tới nhận những hỏa tiễn đã đặt mua tại Trading Post từ 1:00 trưa đến
05:00 chiều ngày thứ Năm, 28 tháng Sáu năm 2018.
 Tại các lớp dạy lắp ráp hỏa tiễn, chỉ những trại sinh nào đặt mua các hỏa tiễn chưa được lắp
ráp sẽ được nhận các nguyên liệu lắp ráp như dây đàn hồi, bộ phận mồi lửa, giấy lót, kẹp nối, v.v. Chúng tôi sẽ hướng dẫn
cách lắp ráp hỏa tiễn.
Đại diện liên đoàn sẽ thâu tiền và gởi chung một ngân phiếu tới Trưởng
Hanson Nguyễn như sau:
Tên người nhận ngân phiếu: Hanson Nguyễn
Gởi ngân phiếu về:
Hanson Nguyễn
610 Deerhead Court
Silver Spring, MD 20904
Hạn chót để ghi danh cho số lượng hỏa tiễn và động cơ là ngày 1 tháng Năm. Ngân phiếu phải được nhận trước ngày 1 tháng
Năm, 2018.
Đại diện liên đoàn phải gởi email tới Tr. Hanson, hanson.nguyen.08@gmail.com để có thể vào được Google Spreadsheet ghi
danh. Để trả lời cho những thắc mắc xin liên lạc với Tr. Hanson: 301-661-3049.
Nếu trại sinh nào muốn lắp ráp hỏa tiễn tại các buổi họp riêng của đoàn mình, bạn có thể mua các mô hình hỏa tiễn tại các tiệm
trong vùng như Walmart, Hobby Store, Scout Shop, Amazon, v. v. Để tiết kiệm tiền, liên đoàn của bạn có thể đặt mua với số
lượng lớn qua trang mạng dưới đây. Để cho việc lắp ráp được dễ dàng, chúng tôi đề nghị mua/đặt các loại mô hình hỏa tiễn như
sau: Estes Moon Lander, Estes Alpha (or Alpha III)
https://bellevillehobby.com/product/estes-moon-lander-model-rocket-bulk-pack-12-pack/
Chú ý:
1. Động cơ được bán riêng. Bạn sẽ cần 1 động cơ cho mỗi lần bay. Nếu thời giờ cho phép, bạn có thể được bay nhiều lần. Bạn
có thể mua thêm động cơ tại Trading Post.
2. Địa điểm phóng của chúng ta chỉ dành cho động cơ mẫu A hoặc B.
3. Nếu bạn từ xa đến, các động cơ có thể không được mang theo lên máy bay vì có chứa thuốc súng. Chúng tôi sẽ đặt mua
động cơ cho bạn và đại diện liên đoàn có thể nhận tại Trading Post.
4. Nếu bạn đặt mua từ trang mạng nêu trên, thời gian giao hàng có thể là 2-3 tuần tuỳ vào địa chỉ của người mua. Nên gọi hỏi
trước khi đặt mua.
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HỒ BƠI Ở TRẠI SNYDER
Hồ bơi sẽ được mở cửa vào giờ ấn định và chỉ dành cho các em Hướng Đạo Sinh (HĐS )
có thẻ bơi.
Giờ hồ bơi mở cửa mỗi ngày cho tất cả các em :


4:00 chiều đến 6:00 chiều

Thời khoá biểu cho buổi thi bơi để có thẻ bơi:

GIỜ HỒ BƠI



Thứ Năm ngày 28 tháng 6 từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều



Thứ Sáu ngày 29 tháng 6 từ 12:00 trưa đến 4:00 chiều

Hồ bơi sẽ được chia làm 3 khu vực:
1. Khu dành cho trại sinh không biết bơi
2. Khu dành cho trại sinh mới biết bơi

Hồ bơi mở cửa
mỗi ngày cho
các em Hướng Đạo Sinh

4pm-6pm

3. Khu dành cho trại sinh biết bơi
Các trại sinh muốn xử dụng hồ bơi phải trải qua đợt thi kiểm tra khả năng bơi lội để
quyết định trình độ bơi lội của mình.


Các trại sinh có khả năng bơi 100 mét liên tục sẽ được xếp vào loại biết bơi***.



Các trại sinh không có khả năng bơi 100 mét nhưng bơi được ít nhất 25 feet liên tục
sẽ được xếp vào loại mới biết bơi**.



Các trại sinh không có khả năng bơi 25 feet liên tục sẽ được xếp vào loại không biết
bơi*.

* Các trại sinh không biết bơi chỉ được xử dụng khu vực dành cho các trại sinh không
biết bơi.

KIỂM TRA BƠI

** Các trại sinh mới biết bơi chỉ được xử dụng hai khu vực dành cho các trại sinh không
biết bơi và mới biết bơi.
*** Các trại sinh biết bơi được phép xử dụng cả 3 khu vực.

Thứ Năm, 28 Tháng 6
10-4pm
Thứ Sáu, 29 tháng 6
12-4pm

Các trại sinh không muốn trải qua thỉ kiểm tra bơi lội, nhưng muốn xử dụng hồ bơi phải
tới khu vực kiểm tra để lấy thẻ bơi. Các trại sinh này sẽ được xếp vào loại không biết bơi.
Các trại sinh có giấy chứng chỉ bơi lội của BSA trong vòng một năm, phần B hoặc C, sẽ
được miễn thi kiểm tra bơi. Nếu không mang theo giấy chứng chỉ trại sinh sẽ phải trải
qua đợt kiểm tra để được phép xử dụng hồ bơi.
Mẫu giấy chứng chỉ bơi lội của BSA:
https://filestore.scouting.org/filestore/Outdoor%20Program/Aquatics/pdf/430-122.pdf
Quy tắc trang phục bơi lội cho các trại sinh xử dụng hồ bơi:


Các trại sinh nam phải mặc quần đùi bơi lội (swim trunks). Các quần bơi lội ngắn và
ôm sát người (swim briefs) không được phép xử dụng.



Các trại sinh nữ phải mặc đồ bơi liền một mảnh (one-piece swimsuits). Đồ bơi hai
mảnh (two-piece swimsuits) không được phép xử dụng.



Các trại sinh không có trang phục bơi lội thích hợp sẽ không được phép xử dụng hồ
bơi.

Trại sinh nào không trải qua đợt thi bơi kiểm tra, sẽ không được phép xử dụng hai khu
vực dành cho trại sinh biết bơi và trại sinh mới biết bơi.
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Danh Nhân Việt Nam
Hoàng Kim Châu

Đoàn Thiếu thành lập năm ba mươi*

Bao lần giữ vững cõi giang san

Trưởng Khắc chọn đặt tên của người

Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm

Anh hùng đất Lam Sơn - Lê Lợi

Tuyên ngôn độc lập khắp mọi miền

Lịch sử đã ghi danh rạng ngời

Thêm phần lãnh thổ: châu Ô Lý

Tiếp bước theo chân Trưởng đàn anh

Đời sống dân lành mãi bình yên

Hướng Đạo luôn luôn phải trung thành

Quang Trung hùng kiệt đất Tây Sơn

Mến yêu Tổ quốc, danh nhân Việt

Quân Thanh hai mươi vạn kinh hồn

Liệt nữ anh hùng ghi sử xanh

Bắc tiến mồng năm xuân Kỷ Dậu

Mười tám đời quốc tổ Hùng Vương

Xác giặc trôi đầy không chỗ chôn…

Hai Bà Trưng hay Triệu Trinh Nương

Tên danh nhân được đặt cho đoàn

Thù nhà nợ nước vung tay kiếm

Nêu cao trang sử Việt vẻ vang

Nam quốc vững bền trời một phương

Một thời dựng nước và giữ nước

Bao danh nhân thiếu niên anh hùng

Con cháu Lạc Hồng bước hiên ngang

Vì dân vì nước một lòng trung

Hướng Đạo hô tiếng reo của đoàn

Cành tre Phù Đổng xua tan giặc

Là danh nhân lịch sử Việt Nam

Quốc Toản cờ vàng đoạt kiếm cung

Để không quên mình là dân Việt

Đinh Bộ Lĩnh phất ngọn cờ lau

Năm nghìn năm giữ vững giang san

Hàn vi thuở bé dắt chăn trâu

Tổ tiên đánh đuổi giặc xâm lăng

Dẹp yên tao loạn mười hai sứ

Anh hùng liệt nữ gương sáng ngần

Thống nhất cơ đồ bền vững lâu

Từ nay hãy nhớ: con dân Việt

Ngô Quyền vang tiếng Bạch Đằng Giang

Muốn giữ cơ đồ: chống ngoại xâm

Khiến quân Nam Hán phải tan hàng

*Trưởng Trần Văn Khắc lập Thiếu đoàn
Lê Lợi năm 1930 tại Hà Nội

Hưng Đạo Vương phá quân Mông Cổ
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Đất Việt Mến Yêu
Hoàng Kim Châu

(Tặng Liên Đoàn Đất Việt)

Non nước thanh bình cõi Á châu
Đất Việt: từ Đinh Lê Lý Trần
Núi sông thiên sử đã định phân
Nước Nam ta ở, ai xâm phạm
Sẽ đánh không còn chỗ thoát thân
Đất Việt: rạng ngời ánh tự do
Mùa xuân ra trận quân reo hò
Quang Trung đại thắng, quânTàu chạy
Đất nước thanh bình dân ấm no
Đất Việt: Miền sông núi hiền hòa
Tự do dân chủ nở muôn hoa
Tháng Tư giặc tràn vào xâm lấn
Vượt biển ra đi mắt lệ nhòa
Đất Việt: hôm nay chốn quê người
Dựng xây thế hệ trẻ đẹp tươi
Đường dài Hướng Đạo vui chân bước
Khắp cả năm châu rộn tiếng cười

Đất Việt: Nam Quan đến Cà Mau
Hùng Vương dựng nước buổi ban đầu
Trăm con lên núi và xuống biển
Núi xẻ sông bồi thành nương dâu
Đất Việt: năm nghìn năm dựng xây
Cha ông giữ vững nước non này
Diệt quân xâm lược từ phương Bắc
Giòng giống Tiên Rồng vinh hiển thay
Đất Việt: anh hùng những Triệu Trưng
Đánh Ngô diệt Hán danh vang lừng
Lê Chân nhi nữ gương hào kiệt
Yêu nước thương nòi dạ thủy chung
Đất Việt: anh hùng phất Cờ Lau
Dẹp mười hai sứ chiến công đầu
Giang sơn cơ nghiệp thu một mối

Bus đi Hoa Thịnh Đốn ngày 4 tháng 7


Đây là chương trình bổ sung, không bắt buột (optional)



Đi xe bus trực tuyến.



Bus đi từ Camp Snyder ra Washington DC vào buổi sáng thứ Tư, 4 tháng 7.
Bus sẽ đón về từ Washington DC vào khoảng 11:30 tối cùng ngày để trở về Camp Snyder.
Tham dự viên sẽ đi tham quan tự túc.
 Giá vé khứ hồi: $27 một người


Số ghế giới hạn là 300 người



Thời hạn ghi danh: trước ngày 15 tháng 5, 2018



Xin gởi ngân phiếu trả tiền cho APACAF. Chỉ một ngân phiếu cho mỗi liên đoàn, và gửi về địa chỉ
của Thẳng Tiến 11 trước ngày 1 tháng 6, 2018. Memo xin ghi “July 4 Bus”.

Ghi danh qua:
https://drive.google.com/file/d/1vSdMW8aSAyneNTcbTQSZhNsIRVasTKo4/view?usp=sharing



Ngoài ra, các đơn vị / gia đình muốn đi du lịch có hướng dẫn viên ở Washington DC, New York hay
Mount Vernon, xin liên lạc Morning Star Travel http://www.morningstartravel.com/ (888-978-9898). Mã
giảm giá: TT11
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CẦN NGƯỜI PHỤ BẾP

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:





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

 Cabin Cho Thuê (Giường tầng,
Phòng tắm chung, Nhà Bếp &
Máy Lạnh)

Để việc phát đồ ăn ở mỗi bữa ăn được trôi chảy, ban Ẩm Thực cần một số phụ huynh hoặc các
Trưởng tiếp tay trong việc bấm thẻ, phát đồ ăn, dọn dẹp nhà bếp cho mỗi bữa ăn. Quý vị có thể
ghi danh để giúp cho các ca điểm tâm, trưa, chiều qua link dưới đây:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F94XlYmQ4HTDHHORwyM3ye1gJKMZ-upihlJ1sJblPEs/
edit#gid=0
Các tình nguyện viên cần có mặt đúng 20 phút trước khi ca của mình bắt đầu để được hướng dẫn
và có đủ giờ để sắp xếp cho trạm của mình trước khi phục vụ. Mỗi ca sẽ kéo dài khoảng 2-3 giờ.
Mọi thắc mắc, xin liên lạc Tr. Chánh (duongxua@yahoo.com) hoặc Tr. Phụng
(kim.ngo@hdrinc.com).

CẦN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN GIÚP ĐỠ


Ban Y Tế. Cần một số Bác Sĩ, 2 người EMT / First Aider, và 2 người giúp về giấy tờ hồ sơ (không
cần có kiến thức y khoa) ở Trạm Y Tế. Ngoài ra, cần một người EMT/First Aider cho tiểu trại Ấu.
Xin ghi danh qua liên kết dưới đây:

 $100 mỗi người (suốt kỳ
trại)
 $25 một người/một đêm
 Giới hạn và ưu tiên cho
những người lớn tuổi hay
những người cần nhu cầu
đặc biệt.

https://onedrive.live.com/view.aspx?app=Excel&authkey=%
21AJbmPpyApvtr5c4&ithint=file%2Cxlsx&resid=1ED675DD830CD3F%21171






Gian Hàng STEM (Khoa Học Kỹ Thuật) cần thiện nguyện viên cho các công tác sau đây:
 Hướng Dẫn Viên. Cần 20 thiện nguyện viên vào ngày thứ Ba, 3 tháng 7, từ 7:30 a.m –
4:00 p.m. Nhiệm vụ bao gồm hướng dẫn các em và phụ huynh đến các workshop khác
nhau, chỉ các em cách điền STEM passport, giúp sửa soạn các workshop vào buổi sáng
trước khi bắt đầu, và giúp dọn dẹp vào cuối ngày.
 Người điều khiển workshop: Cần người điều khiển các workshop sau: Shoot vortex canon, optical illusion, DNA, magnetic putty, LEDs, kem từ liquid nitrogen, robot, v..v.. Cần
các thiện nguyện viên cho ngày thứ Ba, 3 tháng 7, từ 7:30 a.m. – 4:00 p.m.
Xin liên lạc anh Dũng: dgphanmore@gmail.com nếu các anh chị có thể giúp.



Gian Hàng Ráp và Phóng Hỏa Tiển cần thiện nguyện viên cho các công tác sau đây:
 Giúp lắp / ráp hỏa tiển: Giúp các em ráp hỏa tiễn của mình. Sẽ có 2 buổi: thứ Năm, 28
tháng 6 (từ 7:00 p.m. – 9:00 p.m.), và thứ Sáu, 29 tháng 6 (từ 4:00 p.m. – 5:00 p.m.). BTC
cần 10 thiện nguyện viên cho mỗi buổi. Sẽ huấn luyện cách lắp ráp nếu các anh chị cần.
 Giúp xếp hàng các em: Cần 5 thiện nguyện viên để giúp xếp hàng các em trong khu xem
phóng hỏa tiễn ban đêm vào tối thứ Hai, 2 tháng 7 (từ 9:00 p.m. – 9:45 p.m.).
Xin liên lạc Tr. Nguyên: hanson.nguyen.08@gmail.com nếu các anh chị có thể giúp.



Các Tiểu Trại: cần người
 Sửa soạn và điều khiển các trạm.
 Cố vấn cho các đội.
 Hướng dẫn các trạm trò chơi mạo hiểm—COPE, Bắn cung, Leo tường đá, Thi Bơi, Chèo
Xuồng.





Nhân viên cứu hộ ở hồ bơi (Lifeguard)
Ban Vệ Sinh
Ban Trật Tự cần thiện nguyện viên cho các công tác sau đây:
 Tuần tra đất trại.
 Giữ trạm gác ở cổng trại. Giúp check-in và check-out trại sinh và khách tham dự.
Xin liên lạc Tr. Nhứt (ndthai@gmail.com) hoặc Tr. Bảo (letbao@yahoo.com) để biết thêm chi
tiết.

Thêm chi tiết tại:
http://thangtien11.org

Truyền Thông Xã Hội
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
MỌI CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC:
BANTOHUC@THANGTIEN11.ORG

Ngày Văn Hóa, Ngày Kết Thân, Thẳng Tiến Academy. Cần người phụ :
Chuẩn bị khu vực trò chơi và sinh hoạt
Hướng dẫn trò chơi, và Triển Lãm
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