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Đúng 10:00 giờ sáng chúa nhật ngày 7 tháng 8 năm 2022 tại hội trường Trung học Yerba Buena, 
thành phố San Jose, Bắc California, Liên đoàn Ra khơi đã long trọng tổ chức lễ phong nhận 
Hướng đạo sinh Đại bàng cho 10 đoàn sinh. Khởi đầu là nghi lễ hướng dẫn bởi trưởng Trần 
hoàng Thân và Trần Thảo Chi là chào cờ Hoa Kỳ, Việt nam và hội kỳ HĐ Việt nam, đến phần 
giới thiệu quan khách gồm trưởng Lưu Vĩnh Thái, chủ tịch Hội đồng HĐVN Bắc California ,đại 
diện Miền Tây Bắc Hoa Kỳ, kiêm đại diện Hội đồng trung ương Hướng đạo Việt nam, trưởng 
Nguyễn mạnh Kym, cố vấn miền Tây Bắc và đại diện các liên đoàn bạn như Diên hổng, Lạc 
Việt, Phù đổng, Rạng đông, Âu lạc, Hoa Lư, Trường Giang, Cửu long và Bắc đẩu.  
 
Đặc biệt trong số 10 Tân đại bàng có 4 nữ đoàn sinh đã hội đủ các chuyên hiệu bắt buộc và qua 
tiến trình các đẳng thứ từ cấp căn bản nhập Tân sinh lên cấp cao quí nhất, nhưng phải hoàn tất dự 
án phục vụ trước 18 tuổi. Để khai mạc chương trình, Liên đoàn trưởng Ngô đình Chuyên đã chào 
quí quan khách, phụ mẫu cũng gia đình và họ hàng và các đoàn sinh hiện diện, cũng nếu 3 yếu tố 
bất khả phân ly để đào tạo Hướng đạo sinh Đại bàng là bản thân ứng sinh, cha mẹ và các trưởng 
hướng dẫn. 
 

 
 
Được biết Liên đoàn Ra khơi được thành lập từ năm 1985 với danh số đơn vị là 285 với 3 đơn vị 
ngành ấu, thiếu, tráng, và qua hơn 35 năm sinh hoạt, đã có hàng trăm Hướng đạo sinh Đại 



bàng của đơn vị và hội Hướng đạo Hoa Kỳ, đồng thời Liên đoàn Ra khơi là thành viên của Hội 
đồng trung ương Hướng đạo Việt nam. 

 

Phần chính là nghi thức các ứng viên Đại bàng tuyên thệ thi hành các luật và lời hứa Hướng đạo, 
kế tiếp quí phụ mẫu đã gắn huy hiệu, trào khăn khăn và chứng nhận đẳng hiệu đại bàng cho các 
con của họ, diễn xứ ra thứ tự, trang trọng và cảm động. 
 

 
 
Lần lượt nhận đẳng hiệu  Đại bàng hôm nay gồm có: Nguyễn Hoàng Andrew, Ngô đình Nam, 
Phạm hoàng Đông, Nguyễn đình Thuỷ Tiên, Nguyễn Lê Khuyên Katherine, Lê Lam Sơn Junior, 
Trần Kimberly, Nguyễn Kiều Tiên Kristen, Phan Tuấn Thomas và Đỗ Triều Vĩ Bryan đã kết 
thúc tuần tự và ngắn gọn nhưng đẩy trang nghiêm và mỹ mãn. 
 

 
 
Buổi lễ đã kết thúc, bằng những tràng vỗ tay vang dội và liên tục của mọi người hiện diện, toàn 
hội trường đã cùng đứng lên chúc mừng các Tân Đại bàng, quí Cha Mẹ và quí trưởng của Liên 
đoàn Ra khơi. Trước khi ra về quan khách, gia đình và các đoàn sinh đã được mời thường thức 
những món ăn ngon miệng, cũng như dùng miếng bánh chúc mừng các tân đại bàng. 
 
Nguyễn mạnh Kym 
 


