
 
 

Thông Báo Trại 11-2011 
 
Kính gửi quý phụ huynh 
Thân gửi quý trưởng đơn vị thuộc LĐ Ra Khơi 
 
Trại Truyền thống cho các em Thiếu và Thanh thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm, đây là dịp 
các em học hỏi kỹ năng HĐ cũng như thực tập khả năng lãnh đạo của mình. Cũng là dịp để các phụ huynh 
quan sát con em mình trong vai trò lãnh đạo và điều hành. Vì thế LĐ  quyết định mời quý phụ huynh cùng 
tham gia, vừa sinh hoạt với các em vừa thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên sau những ngày tháng làm việc 
cực nhọc cho vơi đi những căng thẳng của công việc thường ngày. 
Năm nay trại sẽ được tổ chức vào 2 ngày 12-13 tháng 11 tại Coyote Lake, Gilroy, cách San Jose gần 1 giờ 
lái xe. Trại có phong cảnh đẹp, tiện nghi đầy đủ, không xa nhà lắm, chắc chắn chúng ta sẽ có một kỳ trại 
vui và nhiều kỷ niệm. 
Thư mời và phiếu ghi danh tham dự trại kèm theo thông báo này.  
 

1. Xin quý phụ huynh điền những chi tiết đầy đủ nộp lại cho chị Maria (BCH hội phụ huynh RK). 
2. Các Sói con và Chim non đi trại sẽ ghi danh chung với bố mẹ, trại sẽ không có chương trình cho 

ngành Ấu. 
3. Chị Maria sẽ nộp lại cho Tr. Phạm Kim Trinh, chậm nhất là chiều Chủ Nhật ngày 6 tháng 11 năm 

2011. 
4. Các trưởng đơn vị thâu trại phí của các em và nộp lại cho Tr. Trinh chậm nhất là chiều Chủ Nhật 

ngày 6 tháng 11 năm 2011. – Các trưởng ngành Ấu tham dự trại xin liên lạc trưởng Trinh để ghi 
danh. 

5. Ban nhà bếp LĐ sẽ nấu ăn cho toàn trại để các em có thì giờ hoàn tất các phần huấn luyện trong kỳ 
trại. 

 
LĐ Ra Khơi trân trọng thông báo  
San Jose ngày 24 tháng 10 năm 2011 
TM. LĐ 
 
Phạm Kim Trinh 
 
 
 
(Direction to Coyote Lake: 
Coyote Lake - From U.S. Highway 101 in Gilroy., take the Leavesley Road exit. Proceed east on 
Leavesley Road 2 miles to New Avenue. Proceed north on New Avenue .5 miles to Roop Road. Proceed 
3.5 miles east on Roop Road into the foothills past the Mendoza Ranch entrance. Turn left into the park 
and proceed one mile north to the entrance station and visitor center. Follow signs  to campground.) 
 
 


