Thư Mời
Kính gửi quý bậc phụ huynh, gia đình của HÐS liên đoàn Ra Khơi,
Theo truyền thống trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi thành lập, liên đoàn Ra Khơi hàng
năm có tổ chức một ngày để cho tất cả hướng đạo sinh trong LÐ cùng nhau nhắc về công ơn
của các bậc sinh thành được gọi là NGÀY SONG THÂN (Parents’ Day).
Kính thưa quý vị,
Nhớ đến công ơn cha mẹ, dạy cho các em nhận thức được cái giá trị to lớn của sự sinh
thành dưỡng dục là một trong những mục đích sinh hoạt của các hướng đạo sinh. Nhớ đến
cội nguồn, làm tròn bổn phận đối với gia đình, nhất là của các con đối với cha mẹ là một
trong những tiêu chuẩn phải có trong con người hướng đạo. Vì thế, việc khuyến khích các em
nhớ đến công lao trời biển của cha mẹ là bổn phận của tất cả chúng ta nói chung và của liên
đoàn Ra Khơi nói riêng.
Ðể cùng chia sẻ với chúng tôi trong sinh hoạt có truyền thống tốt đẹp kể trên, chúng tôi
kính mời quý vị tham dự Ngày Song Thân 2017 được tổ chức như sau:
- Thời gian: Lúc 10:00AM đến 3:00PM Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017.
- Ðịa điểm: Caroline Davis Intermediate School, 5035 Edenview Dr. San Jose, 95111
- Ẩm thực: Mang “Potluck” (Mỗi gia đình hướng đạo sinh sẽ lo phần potluck cho gia
đình và thân hữu của mình.) Liên lạc anh chị Quang-Hoa (714)515-8866 (phụ huynh) để
biết thêm chi tiết.
- Liên Ðoàn sẽ cung cấp ly, dĩa muỗng nhựa... nước uống.
Sự hiện diện của tất cả quý vị là niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho LÐ. Ra Khơi.
Trân trọng kính mời.
San Jose ngày 3/4/2017.
TM. Hội Ðồng Liên Ðoàn Ra Khơi
Phạm Kinh Trinh

Chương Trình Ngày Song Thân
(Parents’ Day Program)
Sunday, April 23, 2017
8:00 AM-10:00 AM:
10:00 AM-10:15 AM:
10:15 AM-11:45 AM:

Set up - Các đơn vị công tác
Tiếp tân – Welcome
Lễ Song Thân - Song Thân Ceremony:
1. Lễ chào cờ - Flag Ceremony
2. Opening speech (LD)
3. Parent speech
4. Scouts speech:
a. Junior
b. Cub Scout
c. Boy Scout
d. Cadette
e. Venture
5. Roses for parents

12:00 PM:
1:00 PM:

Cơm trưa - Lunch
Văn nghệ - Entertainment - Cultural
show
Bế mạc – Closing
Dọn dẹp- Clean up

3:00 PM:

