Thư Mời Tham Dự Trại Tháng 5-2019 (Phụ huynh & Thân Hữu)
May 2019 Camp-out Invitation (Parents & Friends)
Thân mời quý vị tham dự trại của LÐ Ra Khơi sẽ được tổ chức như sau:
You're Cordially invited to attent our camp-out will be held as following:
Thời gian - Time : May 25-27, 2019, (Sat. Sun. Mon.)
Ðịa điểm - Place: Don Pedro Lake - Blue Oaks Campground
10200 Bonds Flat Rd. La Grange, CA 95329 - Telephone: 209-852-2396 ( 2hrs of driving from San Jose)
Directions (Total travel time: Approximately 2 hours)
1. From San Jose, take 680N to Sacto (21mi.) -Take 84 E (9mi.) then take 580E (13mi.) then 205 (15mi.)
2. Take 5N (1mi.) - Take 120 E to Yosemite (6mi.) Take 99N (1mi.) then continue on 120E to Sonora (20mi.)
3. Take 108E (10mi.) Then Take J59 to Don Pedro Lake (11mi.) Left on Bonds Flat RD. (1mi.) - Blue Oak
Campsite entrance on the left.
Trại phí - Campfee: Gồm ẩm thực, đất trại, vật lưu niệm - Campfee including food and souvenir:
- $50.00/person --- 5 tuổi trở xuống miễn phí - Under 5 years of age is free
(Ban quản trại sẽ lo phần ẩm thực cho toàn thể quý vị - Camp staff will provide meals)
Quý vị sẽ điền phiếu ghi danh tham dự trại đính kèm và gửi về cho LÐ đúng hạn kỳ (xem phiếu ghi danh).
Quý Phụ huynh muốn check-in vào chiều thứ sáu (May 24), sau 2:00PM xin báo cho LĐ biết, cám ơn.

Chương trình tổng quát - General Program
THỨ BẢY, MAY 25:
- 9:00 - 12:00PM:
- 12:00 PM:
- 1:00PM
- 2:00 - 5:00PM
- 6:00PM
- 7:00 - 10:00PM
- 10:30PM
CHỦ NHẬT, MAY 26:
- 6:30AM
- 7:00AM
- 8:00AM
- 9:00 - 11:00AM
- 12:00PM
- 2:00 - 4:00PM
- 4:00 - 6:00PM
- 8:30 - 9:45PM
- 10:00PM
MONDAY, May 27:
- 7:30AM
- 8:30AM
- 10:00AM

: Nhập trại - Dựng trại - Sinh hoạt tiểu trại (Check-in , tent set up - Subcamp activity)
: Cơm trưa
: Chào cờ khai mạc trại (Flag Opening Ceremony)
: Sinh hoạt trại (Camp activities)
: Cơm chiều (Dinner)
: Movie Time (Scouts) - Parents Night (Parents)
: Quiet time (Tĩnh Tâm nếu có)
: Tuyên hứa (nếu có) - (Scout Oath Taken Ceremony)
: Thức dậy - Ðiểm tâm. (Get up – Breakfast)
: Giờ tinh thần (Scouts’ Own)
: Sinh hoạt trại (Camp Acitivites)
: Cơm trưa (Lunch)
: Sinh Hoạt Trại (Camp Activities)
: Cooking Contest (1hr. preparation , 1 hr. Contest) - Scout Patrols!!!
: Camp Fire!!!
: Quiet Time
: Breakfast
: Tent down
: Tổng Kết - Phát Thưởng - Camp summary - Prizes - Safe Way Home!!!

LÐ Ra Khơi thân mời.
Quý vị có thể làm thêm bản sao để phân phối cho các phụ huynh & thân hữu khác - cám ơn.
(You can share this invitation to your friends we welcome them all! - Thank you!)
(Please visit www.rakhoi.org for more info about the event).

