Von: Kym Nguyen
Betreff: Thu Pathfinder scouts VN
Datum: 1. März 2019
An: xxxxxxxxx

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM ( Pathfinder scouts VN ) xin thông tin đến các thành
viên là hiện nay chúng ta không có HĐS nào mang tên Nguyễn Chí Trung và
Hướng Đạo VN không có tổ chức hội bảo trợ học bổng cũng như gởi thư đến BSA
can thiệp về việc Hướng đạo sinh gốc Việt tại Hoa Kỳ mang băng HĐVN trên
đồng phục BSA. Hai văn bản dưới đây không phãi của HĐVN ( PSV )
……………….
HỘI BẢO TRỢ HỌC BỔNG CHO CÁC EM HƯỚNG ĐẠO SINH.
Kính thưa:
Anh Chị Em Cựu Hướng Đạo Sinh Việt Nam.
Các Huynh Trưởng và các em Hướng Đạo Sinh.
Nhầm mục đích khuyến học và hổ trợ cho các em Hướng Đạo Sinh trên bước đường học vấn
đang cần sự hỗ trợ.
Hôm nay Anh Chị Em Cựu Hướng Đạo Sinh và các Huynh trưởng đã Thành lập HÔI HỔ
TRỢ HỌC BỔNG cho các em Hướng Đạo Sinh về tinh thần và vật chất.
I- CHƯƠNG MỘT.
- ĐIỀU LỆ - Các em Hướng Đạo Sinh muốn nhận được sự hổ trợ học bổng, phải hội đủ các điều kiện như
sau:
1- Các em phải được hai trưởng trực tiếp đơn vị mà mình đang sinh hoạt xác nhận.
Về Hạnh kiểm và Học lực Tốt có ý chí tinh tấn.
2- Hổ trợ trực tiếp đang theo học trong nước.
3- Hổ trợ đi du học.
4- Thời gian Hổ trợ liên tục tối thiểu từ 01 đến 02- 03- 04 / năm.
Nếu như các em vẫn luôn giữ vững được thành tích trên trung bình đến khá của cuối học kỳ.
5- Không phân biệt Vùng miền, từ ngành Sói đến Tráng.
Il. CHƯƠNG HAI.
- ĐÓNG GÓP HỔ TRỢ6- Tất cả các cựu Hướng Đạo Sinh và Huynh trưởng Mạnh Thường Quân.
7- Cá nhân một hoặc là hai, các Anh chị em Cựu Hướng Đạo Sinh hoặc Huynh trưởng tự
nguyện.
Sẽ đứng ra bảo lãnh đỡ đầu trực tiếp cho một em, do mình phụ trách trong suốt thời gian nhận
bảo trợ trực tiếp.
Được sự giám hộ của hai huynh trưởng đã đồng ý ký tên giới thiệu từ đơn vị giới thiệu.
8- Hoàn toàn không kêu gọi mọi người để đóng góp thành lập quỹ Bảo trợ cho các em Hướng
Đạo Sinh khuyến học.
Dưới bất cứ hình thức nào.
{ Vì trong nội dung Điều 7 đã nói rất rỏ ràng về quy trình hình thức bảo trợ trực tiếp rồi }
III. CHƯƠNG BA.
SƠ ĐỒ, CƠ CHẾ, TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN.
Gồm có:
9- Ủy viên Điều phối & Liên lạc Hải Ngoại. { Là Cựu Hướng Đạo Sinh hay Huynh trưởng }
10- Ủy viên Điều phối Liên lạc Quốc nội.
{ Là Cựu Hướng Đạo Sinh hay Huynh trưởng }
Cả hai vị Huynh trưởng Ủy viên điều phối nầy, hoàn toàn tự nguyện.

Có trách nhiệm kết nối với Anh Chị Em Cựu Hướng Đạo Sinh và các Huynh trưởng trong và
ngoài nước.
Để luôn đi đúng hướng là Yểm trợ Khuyến học cho các em Hướng Đạo Sinh trong nước.
Và liên hệ để tìm cá nhân anh chị em, Cựu Hướng Đạo Sinh và Huynh trưởng đứng ra trực
tiếp lo phần nhận lãnh hổ trợ trực tiếp cho các em Hướng Đạo Sinh hiếu học.
HỘI BẢO TRỢ HỌC BỔNG HƯỚNG ĐẠO SINH gồm có Ba Chương và 10 Điều.
Sài gòn Việt Nam ngày 01- 03- 2019.
Kính chào trân trọng
Thay mặt HỘI BẢO TRỢ HỌC BỔNG HƯỚNG ĐẠO SINH
TA.BTT.
1- Ủy viên điều phối liên lạc Quốc nội:
- Cựu Huynh trưởng
Ông: Nguyễn Chí Trung.
Phone: 0932194026
Mail: Ngchitrung1957@gmail.com
2- Ủy viên điều phối liên lạc hải ngoại.
MR.Trưởng. Nguyễn Quốc Việt
Phone. 703- 344- 2369.
Mail.Nguyenquocviet1950 gmail.com
- Phụ chú:
Tất cả mọi thắc mắc cần tư vấn xin Anh Chị Em Hướng Đạo Sinh vui lòng comment, inbox
hoặc phone trực tiếp .
……………….
Kính gởi:
Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới.
Văn phòng Hướng Đạo BSA.
Kính thưa quý vị Huynh trưởng.
Chúng tôi là những Cựu Hướng Đạo Sinh và các Huynh trưởng của Hướng Đạo Việt Nam.
Lời nói đầu tiên xin cho phép chúng tôi được gởi lời cám ơn chân thành đến quý vị Huynh
trưởng thuộc Văn phòng WOSM.
Đã có văn bản chính thức tái công nhận PATHFINDER SCOUT VIỆT NAM { HƯỚNG
ĐẠO VIỆT NAM}.
Vào ngày 10-01-2019.
Và cũng nhân tiện dự kiện nầy,
Chúng tôi xin được sự can thiệp trực tiếp với Hướng Đạo Hoa Kỳ BSA.
Yêu cầu BSA phải có biện pháp ngăn chặn cái tổ chức Hội đồng Trung ương / Hướng Đạo
Việt Nam trên xứ Mỹ.
Họ đang lợi dụng danh từ HDVN qua tên HDTU/HDVN/ICCVS đã hoành hành trên xứ Mỹ
trong thời gian 35 năm vừa qua.
Và bắt đầu từ ngày 10- 01- 2019 PATHFINDER SCOUT VIỆT NAM { HƯỚNG ĐẠO VIỆT
NAM}.
Đã được WOSM chánh thức tái thừa nhận là hội viên thứ 170 của WOSM .
Vậy thì hôm nay chúng tôi gởi thư nầy đến BSA nhờ can thiệp.
Để bắt buộc họ trả Lá cờ của Hướng Đạo Việt Nam và Danh xưng HƯỚNG ĐẠO VIỆT
NAM.
Mà tổ chức HDTU/ HDVN / ICCVS này đã và đang xữ dụng trái phép.
Cũng như để tránh sự ngộ nhận sai lầm của các em Hướng Đạo Sinh người Mỹ gốc việt và
Phụ huynh của các em.
Vỉ tổ chức HDTU/HDVN/ ICCVS này đã lợi dụng danh xưng để tổ chức 11 kỳ trại THĂNG
TIẾN và quyên góp gây quỹ để trục lợi cho cá nhân và phe nhóm của họ trong suốt thời gian
35 năm qua.

Kể từ năm 1983 cho đến ngày hôm nay.
Kính chào Trân trọng.
Làm tại Sài gòn Việt Nam ngày: 01- 03- 2019.
Thay mặt anh chị em Cựu huynh trưởng Hướng Đạo Sinh Việt Nam. PATHFINDER SCOUT
VIỆT NAM
Nguyễn Chí Trung.
Emai. Ngchitrung 1957@gmail.com
Phone.0932194026
Sent from Yahoo Mail on Android

