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Thị Trưởng Trí Tạ trao bằng khen cho hai đoàn sinh Doãn Quốc Sỹ Tâm và Kathy Hoàng Yến Lê.

WESTMINSTER -- Vào sáng ngày Thứ Bảy 25/08, tại công viên Elden Gillespie thành phố Westminster, liên đoàn Hướng Đạo Trường Sơn đã tổ chức lễ trao danh hiệu Đại Bàng cho

thanh sinh Doãn Quốc Sỹ Tâm, và danh hiệu Summit Arward cho nữ thanh sinh Kathy Hoàng Yến Lê.

Buổi lễ trao danh hiệu năm nay của liên đoàn Trường Sơn có những điểm rất đặc biệt. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên một buổi lễ trao danh hiệu được tổ chức ngoài trời, tại công viên mà

liên đoàn sinh hoạt hằng tuần. Từ trước đến giờ, các buổi lễ thường được tổ chức trong các khán phòng. Các trưởng trẻ của liên đoàn Trường Sơn đã nghĩ ra hình thức mới là này, và

quyết tâm thực hiện thử. Và đúng theo tinh thần vượt khó, sắp sẵn của hướng đạo, buổi lễ đã được chuẩn bị chu toàn, và đã diễn ra trong bầu không khí vừa trang trọng, vừa theo tinh

thần “dã ngoại” như các sinh hoạt hướng đạo.

Điểm đặc biệt thứ hai, Kathy Hoàng Yến Lê vinh dự trở thành nữ thanh sinh gốc Việt ở Mỹ đầu tiên nhận được danh hiệu Summit Award, danh hiệu cao quí nhất dành cho các thanh

sinh hướng đạo. Trước đây, cộng đồng vẫn quen thuộc với danh hiệu Hoàng Kim (Gold Award), danh hiệu cao quí nhất dành cho các nữ hướng đạo sinh. Đáng khen ngợi hơn nữa,

Kathy cũng vừa tốt nghiệp ngành Nurse của đại học UCI. Trong thời gian qua, việc Kathy Lê đồng thời theo đuổi và đạt được cả hai thành tựu trong sự nghiệp lẫn sinh hoạt hướng đạo

như vậy đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt của một cô thiếu nữ chỉ ở tuổi đôi mươi.

Nhiều vị dân cử trong cộng đồng gốc Việt Quận Cam đã đến tham dự buổi lễ, và trao bằng khen thưởng cho hai em đoàn sinh. Thị trưởng thành phố Wesminster Trí Tạ đã nói rằng ông

luôn luôn hãnh diện về những gì mà phong trào hướng đạo Việt Nam đã đóng góp cho cộng đồng gốc Việt, qua việc giáo dục, hướng dẫn thế hệ trẻ của cộng đồng đi theo những lý

tưởng cao đẹp của phong trào hướng đạo.

Đại diện gia đình của hai đoàn sinh nhận giải đã gởi lời cảm ơn đến toàn bộ quí trưởng và quí phụ huynh của liên đoàn Trường Sơn, đã hướng dẫn, hỗ trợ cho hai em Doãn Quốc Sỹ

Tâm và Kathy Lê đạt được danh hiệu Đại Bàng và Summit Award như ngày hôm nay. Tuy nhiên, danh hiệu Đại Bàng hay Summit Award không phải là đích đến, mà chỉ là sự bắt đầu.

Những danh hiệu này là những hành trang quí báu ban đầu, để các em hướng đạo sinh tự tin bước vào đời, để tiếp tục học hỏi, làm việc, và giúp đỡ mọi người theo như lý tưởng của

phong trào hướng đạo.
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Đoàn Hưng

Cẩm Nang Gia Đình:

Afghan: Bom Tự Sát Giữa Tiệc Cưới, Trên 40 Người Chết

Pháp Lo Ngại Khi Suy Tính Cấm Hút Thuốc Nơi Công Cộng

Đàm Phán Nguyên Tử 6 Phe Sắp Họp
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