Mục Đích Đại Hội:

Các Cuộc Thi Có Giải Thưởng :

1.

A. Thi Thuyết Trình: Chủ đề của cuộc thi thuyết trình
dành cho tuổi trẻ qua các thể loại mở rộng: Dấn thân phụng
sự Đạo, Tìm hiểu về tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội, Cơ
Bút trong Đạo Cao Đài, Hành Chánh Đạo, Ban Thế Đạo và
sự hổ tương với DDTNH, Cách nhìn của người Thanh Niên
tại Hải ngoại trên phương diện phổ truyền Đạo giáo, Kỷ
thuật lãnh đạo đối với người thanh niên trẻ tuổi, Âm nhạc
trong Đạo Cao Đài, Bảo-Sanh Nhân-Nghĩa Công-Bằng, Cao
Đài Kỳ Ba Đại ân Xá, Sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu, v.v

2.

3.

Tiếp nối truyền thống của tổ chức Đại Đạo Thanh Niên
Hội, tổng kết các thành quả đạt được trong thời gian
qua, bầu cử thành phần lãnh đạo BCH, và đưa ra những
kế hoạch cụ thể để giúp tổ chức Đại Đạo Thanh Niên
Hội ngày càng phát triển vững mạnh.
Liên kết các tổ chức Đại Đạo Thanh Niên Hội hải
ngoại, tạo tình tương thân tương ái hòa đồng với
phương châm: "Dấn thân vì Đạo, phụng sự Nhơn sanh"
nhằm phát huy tinh thần gìn giữ và phát triển Đạo trong
sự nghiệp phổ truyền nền Chánh Giáo nơi hải ngoại.
Thực Thi Tôn chỉ của Hội: Bảo-Sanh, Nhân-Nghĩa,
Công-Bằng giúp Chư Chức Sắc, Chức Việc cùng quý
đồng Đạo trên con đường phụng sự nhơn sanh giương
cao ngọn cờ cứu khổ đem tình thương yêu và ánh sáng
chân lý Cao Đài trải rộng khắp nơi.

Thứ Sáu, 31 tháng 8: Tiếp rước Quan Khác và Hội Viên
Thứ Bảy, 1 tháng 9: Ngày Khai Mạc Đại Hội
Sáng: Lễ Khai Mạc, Kết Hợp Văn Nghệ và Tiệc Chay
Gây Quỹ.
Chiều: Sinh hoạt thanh thiếu niên, trò chơi thi đua, và
thuyết trình
Tối: Văn Nghệ tuổi trẻ, talent show, thuyết trình, và sinh
hoạt tuổi trẻ
Chủ Nhật, 2 tháng 9: Ngày Bế Mạc Đại Hội
Sáng: Bàn thảo về tổ chức ĐĐTNH-HN, ĐĐTNH địa
phương, đóng góp ý kiến về ngắn hạn, dài hạn cho tổ
chức ĐĐTNH về một số đề tài thời sự liên quan đến Đạo
qua gốc nhìn của các bạn trẻ thanh thiếu niên, Đố vui
Giáo lý, Biểu quyết Điều Lệ Nội Quy.
Chiều: Bầu thành phần lãnh đạo BCH nhiệm kỳ 20122014 và các sinh hoạt thi đua.
Tối: Lễ Bế Mạc - Ra mắt tân BCH ĐĐTNH/HN, nghi
thức bàn giao giữa 2 BCH củ và mới, trao giải thưởng và
quà danh dự cho các tham dự viên của các cuộc thi đua,
tạm biệt và tiễn đưa các quan khách và tham dự viên nào
cần về sớm.
Thứ Hai, 3 tháng 9: Tham Quan
ĐĐTNH Houston South Breeze sẽ hướng dẫn thăm
viếng các cơ sở Đạo tại Houston và tham quan một số
thắng cảnh tại địa phương.

Tên Họ: ....................................................................................
Địa Chỉ: ...................................................................................
..................................................................................................
Điện Thoại: ..............................................................................
Email: ......................................................................................
Chữ ký: ....................................................................................
(Nếu dưới 18 tuổi, xin Phụ Huynh ký tên)

Tuy Ban Tổ Chức khuyến khích tham gia thuyết trình bằng
Việt Ngữ, nhưng tham dự viên có quyền thuyết trình bằng
Anh Ngữ. Xin các thí sinh vui lòng nộp bài thuyết trình
trước ngày 20 tháng 8, 2012. BTC xin phép xem trước để
xác định nội dung của bài không ra ngoài mục đích của Đại
Hội.
Các thí sinh có quyền gửi nhiều bài khác nhau, tuy nhiên
mỗi thí sinh được phép thuyết trình tối đa là 2 bài. Thời gian
tối đa của mỗi bài thuyết trình là 10 phút.
B. Các cuộc thi khác như văn nghệ , Đố Vui giáo lý Đạo
Cao Đài và Thể Thao ( bóng bàn ) và kỷ thuật thao tác giăng
lều trại sẽ do các thành viên đặc trách sắp xếp và trình bày.
Mục đích của các cuộc thi này nhằm tạo một bầu không khí
vui tươi sinh động để các bạn trẻ dễ dàng hòa nhập, tạo thêm
tình đoàn kết, thân ái và trao dồi thêm kiến thức về Đạo cũng
như Đời.
Y Phục:
Kính xin Quý Ðồng Ðạo vui lòng mặc đạo phục trong lúc
tham dự phần Khai Mạc Đại Hội, bắt đầu từ 10 giờ sáng
cho đến 2:00 trưa ngày Thứ 7, 1 tháng 9, 2012. Trong thời
gian chương trình buổi chiều, và ngày Chủ Nhật mọi người
có thể mặc thường phục.

Tất cả những gì có thể gây dị ứng hoặc khó khăn cho bạn
trong khi dự Đại Hội, xin bạn cho BTC biết để thuận tiện sắp
xếp trước. Ví dụ như thuốc men, thức ăn, nơi ngũ v.v.:
Xin cắt ra & gởi về cho Ban Tổ Chức phần phiếu ghi danh.

Chương Trình Đại Hội

Phiếu Ghi Danh:

..................................................................................................
..................................................................................................
Bạn muốn thuyết trình ở Đại Hội không? ................................
Nếu có thì chủ đề của bạn là gì? ..............................................
..................................................................................................
Có bao nhiêu người cùng bạn sẽ tham gia Đại Hội? ................
Bạn muốn giúp Ban Tổ Chức không?




Trước Đại Hội: ..........................................................
Trong Đại Hội: ..........................................................
Sau Đại Hội: ...............................................................

Ban Tổ Chức tình nguyện thời gian để phục vụ tổ chức Đại
Hội. Tuy nhiên Ban Tổ Chức rất cần sự giúp đỡ về mặt tài
chánh của quý vị Mạnh Thường Quân, quý Đạo Hữu và các
Cơ Sở Đạo. Sự ủng hộ tài chánh của quý vị sẽ giúp vào việc
trang trải những chi phí của Đại Hội. Những quỹ tồn lại sẽ
được sử dụng cho các sinh hoạt của ĐĐTNH.

Các thành viên của Đại Đạo Thanh Niên Hội thì xin mặc
đồng phục của Hội: Áo sơ mi trắng, quần nâu.

Nếu chư Hiền Huynh & HiềnTỷ muốn bảo trợ, xin vui lòng
ghi ngân phiếu cho (Pay To):
Đại Đạo Thanh Niên Hội USA (hoặc DDTNH-USA)

Lệ Phí Ghi Danh & Chi Phí Tham Quan:

Ghi chú (Memo):
Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ VI
(hoặc viết tắc ĐHTTNCĐTG-6)

 Lệ phí ghi danh tùy lòng hảo tâm và khả năng đóng góp
của mỗi thành viên, bao gồm ăn, ở, và các sinh hoạt tại
Ðại Hội.
 Chi phí tham quan mỗi thành viên tự chi trả và tùy theo
nơi tham quan. BTC sẽ thông báo tại Ðại Hội.

Số tiền ủng hộ là $ ...................................................................
Và gửi về địa chỉ:
Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại
14072 Chestnut Street,
Westminster, CA 92683
USA
Xin Quý Vị vui lòng gửi phiếu ghi danh về Ban Tổ Chức
trước ngày 20 tháng 8, 2012.

Ý Nghĩa Phù Hiệu:
Đuốc:
Lửa:
Màu Vàng:
Màu Xanh:
Màu Đỏ:
3 Vòng Tam-Thanh:
Cánh Tay vươn lên:
Màu Da, Bàn Tay Nam Nữ:
Dây Nho:

Ngọn đuốc Từ-Bi
Ánh sáng Chân-Lý
Phật Đạo
Tiên Đạo
Thánh Đạo
Tam-Giáo Qui-Nguyên
Sức mạnh Thanh-Niên
Hòa đồng chủng tộc và nam nữ
Nho-Tông Chuyển-Thế

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Bát Thập Thất Niên

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

Cư Trú:
Ban Tổ Chức yêu cầu tất cả Hội Viên cùng ở tại trong khuôn viên
nơi tổ chức trại để thuận tiện cho sinh hoạt tập thể.
Các Phụ Huynh & Quan Khách có thể ở tại khách sạn hoặc trong
nhà của các Đồng Đạo tại địa phương. Sau đây là danh sách một số
khách sạn gần địa điểm của Đại Hội. Nếu Quý Vị dự định sẽ ở
trong khách sạn, xin Quý Vị trực tiếp liên lạc với khách sạn trước để
đặc phòng.
•

•
•

Redwood Suites, 713-772-2220
11840 S Sam Houston Pkwy W, Houston, TX 77031
http://rwsuites.com/index.html
Rose Garden Suites, (713) 995-9300
12420 S. Sam Houston Parkway, W Houston, TX 77031
America's Inn, Tel: (713) 270-9559
10552 Southwest Freeway, Houston, TX 77074
http://www.americasinn.net/reserve_houston_tx_hotel.asp

Liên Lạc:

ĐẠI HỘI
THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI
THẾ GIỚI KỲ VI
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, năm 2011
Khai Mạc lúc 10 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 9
Tại:

Thánh Thất Cao Đài Houston
8415 South Breeze Drive,
Houston TX 77071
USA
Với sự tổ chức của:

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại
Và sự ủng hộ của:

Chư Chức Sắc, Chức Việc, Hiền Tài, Nhân Sĩ,
Quý Mạnh Thường Quân, Đạo Hữu, Đạo Tâm,
Các Cơ Sở Đạo và Các Thánh Thất

