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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ
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(Bát Thập Lục Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Thư Mời
Trích yếu: V/v Tổ chức trại hè Huấn
ấn Luy
Luyện Huynh Trưởng “Tiến Bước” của ĐĐTNH
TNH-HN
Ngày 2, 3, 4 tháng 7, 2011 ttại Westminster, Nam California
Kính thưa:
• Quý Huynh Trưởng và Quý thành viên ccủa ĐĐTNH-HN
• Quý Huynh Tỷ Đệ Muộii Thanh Thiế
Thiếu Niên Cao Đài
Một trong các kế hoạch hoạt động của
ủa Ban Ch
Chấp Hành nhiệm kỳ 2010-2012 là thực
ực hiện
hi Trại Huấn Luyện
Huynh Trưởng nhằm đào tạo giớii trẻ vvề khả năng điều hành và tổ chức ĐĐTNH
TNH tại
tạ địa phương trong ý
hướng duy trì và phát triển ĐĐTNH
TNH lớn m
mạnh khắp nơi để phụng sự Đạo và Đời.
ởng “Tiến Bước” sẽ được tổ chức vào ngày
gày 2, 3, và 4 tháng 7 năm
n
Do đó, Trại Huấn Luyện Huynh Trưở
2011, tại đất trại:
Kiwanis Land
9840 Larson Avenue Garden Grove, CA 92844,,
Đ
ĐT: 714-892-7267
Và cũng để gây quỹ cho những
ng chi phí ccủa Trại “Tiến Bước”, Ban Tổ Chức cũng sẽẽ thực
th hiện chương trình
văn nghệ, cơm chay vào tối thứ sáu ngày
ày 1 tháng 7 nnăm 2011 tại nhà hàng
Mon Cheri
12821 Harbor Blvd H - 1B Garden Grove, CA 92840
Đ
ĐT: 714-530-4606
Chương trình huấn luyện huynh trưởng
ởng “Tiến Bước” đã được BCH, BTC vàà các Huynh Trưởng
Tr
có nhiều
kinh nghiệm dành nhiều thời gian để nghi
nghiên cứu và soạn thảo rất công phu vàà phong phú. Chương
Ch
trình huấn
luyện gồm có nhiều đề tài hữu ích như
ư sau:
• Lãnh đạo là gì và làm sao trở thành
ành m
một người lãnh đạo giỏi
• Trách nhiệm của một ngườii huynh trưởng
• Tâm lý trẻ em và cách giải quyết
ết nhữ
những mâu thuẩn trong nhóm hoặc đoàn.
• Cách lập chương trình sinh hoạt
• Cách sinh hoạt và hướng dẫn trò chơ
chơi
• Cách tập họp, cách chào
ào trong ÐÐTNH
• Cách làm quản trò, tổ chức văn ngh
nghệ, lửa trại
• Cách cắm lều, nút dây, cứu thương,
ương, ttìm phương hướng, truyền tin. vv..
• Tìm hiểu về tiểu sử, điều lệ, nội
ội quy vvà đường lối sinh hoạt của ÐÐTNH
• Tham gia vào chương trình luận đạo vvấn đáp sôi nỗi với những đề tài hữu
u ích, thiết thực
th và gần gủi với
đời sống.
• Tham gia vào những trò chơi lý thú trong 2 ngày tr
trại do anh em Hướng Ðạo hướng
ớng dẫn.

Đặc biệt hơn nữa BCH đã mời được các Huynh Trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam
tham gia vào Ban Giảng Huấn phụ trách về những phần huấn luyện kể trên, và các vị Chức Sắc, Chức Việc
phụ trách về phần Luận Đạo Vấn Đáp, chắc chắn sẽ giúp cho chương trình huấn luyện huynh trưởng thêm
phần phong phú, hào hứng và vui tươi rất thích hợp cho Thanh Thiếu Niên Cao Đài ở hải ngoại.
Các trại sinh tham dự trại hè “Tiến Bước” đều không phải trả lệ phí nào cả. Ăn uống, lều trại, y tế, đưa đón
từ phi trường và sự an toàn trong lúc sinh hoạt ở trại sẽ được BCH, BTC và các thiện nguyện viên tận tình lo
chu đáo. Vì với tính cách huấn luyện huynh trưởng cho các Thanh Thiếu Niên có khả năng lãnh đạo, BCH đã
đồng ý giới hạn số tuổi của thành viên tham dự là từ 15 tuổi trở lên.
BCH và BTC rất mong quý Huynh Trưởng, quý thành viên của ĐĐTNH-HN và quý Huynh Tỷ Đệ Muội
Thanh Thiếu Niên Cao Đài ở hải ngoại ghi danh tham dự thật đông đủ, để các Huynh Trưởng và các bạn trẻ
có dịp học hỏi để sau này trở thành những Huynh Trưởng và những nhân tài trong Đạo Cao Đài có khả năng
lãnh đạo và điều hành ĐĐTNH ở địa phương. Trong thời gian tham dự trại nếu Quý Huynh Tỷ Đệ Muội nào
có thì giờ xin vui lòng giúp đỡ BTC trong việc dựng lều trại, tham gia vào những Ban Văn Nghệ, Ban Thể
Thao, Ban Sinh Hoạt và điều hành những chương trình huấn luyện. Sự tham dự đông đủ của quý Huynh Tỷ
Đệ Muội là niềm vinh dự và sự khích lệ lớn lao cho Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức, vững tâm trên con
đường lập công bồi đức và đào tạo những vị Huynh Trưởng tài đức trong giới Thanh Thiếu Niên Cao Đài.
Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức Trại hè “Tiến Bước” chân thành cảm ơn sự tham gia và sự ủng hộ của
Quý Huynh Tỷ Đệ Muội và cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều
Hồng Ân, Phước Lộc cho toàn thể Quý Vị và gia quyến.
Trân trọng kính chào Quý Huynh Tỷ Đệ Muội
California ngày 01 tháng 06 năm 2011
TM. Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức

Hội Trưởng Nguyễn Kim Thế Vinh
Ghi Chú:
• Nhằm mục đích giúp đỡ và khuyến khích những bạn trẻ có khả năng lãnh đạo và rất mong muốn tham dự
trại hè nhưng đang gặp khó khăn về vấn đề tài chánh mua vé phi cơ, BCH và BTC quyết định sẽ trích
một số ngân quỹ của Hội để giúp đỡ và động viên các bạn trẻ này. Tuy nhiên, vì ngân quỹ của Hội có
giới hạn, BCH và BTC sẽ không thể giúp đỡ cho tất cả mà sẽ cứu xét từng trường hợp, và số tiền giúp đỡ
cho từng cá nhân. Nếu các bạn trẻ nào cần sự giúp đỡ của Hội xin quý Phụ Huynh hoặc thành viên trong
BCH của ĐĐTNH địa phương, hoặc BTS ở Thánh Thất liên lạc với Hiền Huynh Trại Trưởng Trương
Nguyễn Đăng Khoa (ĐT: 206-372-2990, email: dangkhoa16@hotmail.com) để biết thêm chi tiết.
• Quý quan khách và tất cả quý HTĐM ở phương xa đến để tham dự buổi văn nghệ hay trại hè sẽ được đưa
rước tại phi trường. Xin Quý Vị liên lạc đại diện BTC Hiền Huynh Ngô Thiện Đức (ĐT: 714-487-9764
email: thienduc00@yahoo.com) để thông báo chi tiết về chuyến bay.
• Mọi sự đóng góp xin ghi: Đại Đạo Thanh Niên Hội USA,
14072 Chestnut St. Westminster, CA 92683.
• Mọi thắc mắc và chi tiết về trại hè Quý Vị có thể liên lạc với các thành viên trong Ban Tổ Chức:

Thành Viên

Trách Vụ

Điện Thoại

Email

Nguyễn Kim Thế Vinh
Ngô Thiện Đức
Trương Nguyễn Đăng Khoa

Hội Trưởng
Cố Vấn
Tổng Thư Ký

+61 423 819 196
714-487-9764
206-372-2990

vinhabc@yahoo.com
thienduc00@yahoo.com
dangkhoa16@hotmail.com
missamt@gmail.com
blueeagles@comcast.net
antoniole2000@gmail.com
haithanhdo@yahoo.com
PhamTu2226@yahoo.com
baotran1220@yahoo.com

Tạ Ánh Minh

Thủ Quỷ kiêm Tổng Thư Ký

714-230-9610

Nguyễn Tấn Vũ
Lê Tuấn Anh
Đỗ Thanh Hải
Phạm Tú
Nguyễn Thái Liêu Bảo Trân

Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ
Phó Hội Trưởng Nội Vụ
Trưởng Ban Kỷ Thuật
Trưởng Ban Văn Thể Mỹ
Trưởng Ban Văn Hóa Xã Hội

985-856-6088
512-586-7470
512-827-9676
714-468-3325
404-547-5013

