THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI 2019
Ngày 14 tháng 1, năm 2019,
Kính chào quý Phụ Huynh, quý Trưởng và các đoàn sinh,
Trước thềm năm mới, Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam xin gởi đến Quý vị và các Anh
Chị Em những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình trong năm 2019.
Hy vọng 2019 sẽ là một năm đánh dấu nhiều sự thay đổi tích cực cho tất cả mọi người và đặc biệt
cho Phòng Trào Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại vốn vẫn trường tồn và vững mạnh dù phải trải
qua bao nhiêu thăng trầm.
Đă 36 năm qua, kể từ Hội Nghị Costa Mesa 1983, sự bình tâm, kiên trì và nỗ lực đóng góp của tất cả
các thành viên Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam, quý Trưởng, quý Phụ Huynh, và thân
hữu rất đáng khâm phục và tuyên dương.
Sứ mạng, lập trường và hướng đi của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam trong việc duy
trì, hỗ trợ, và phát huy tinh thần truyền thống Hướng Đạo và văn hóa dân tộc Việt Nam để cho các
đoàn sinh luôn nhớ và hãnh diện về cội nguồn, song song với sự tôn trọng và hợp tác hỗ tương với
các Hội Hướng Đạo bản địa vẫn không thay đổi.
Chúng ta nên vững tâm và hãnh diện với lý tưởng của phong trào Hướng Đạo để giúp các đoàn sinh
có một sân chơi lành mạnh khắp mọi nơi trong tình thần giữ chặt mối dây với các anh em Hướng
Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại, cùng với việc phát triển tâm linh, thể chất và tư cách đạo đức hầu giúp
ích cho xã hội sau này.
Mong chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đoàn kết, chung tay và gắng sức xây đắp cho thế hệ mai sau.
Thân ái bắt tay trái,

TM Hội Đồng Trung Ương-Huớng Đạo Việt Nam
Trần Quang Thanh Trang

January 10th, 2019,
Dear scouters, parents and youths:
Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (ICCVS) would like to send you and your family our
best wishes for the new year, 2019.
May this be the best year yet for the Vietnamese Scouting Movement, which has remained strong in
spite of many challenges that have come and will come our way.
It has been 36 years since our establishment at Vietnamse Scout Leaders Conference at Costa Mesa
1983, we couldn't have done it without you - our wonderful scouters, volunteers, and parents. Your
support is sincerely acknowledged, and greatly appreciated.
Our vision and mission remain steadfast and unwavering. We should be proud of what we have
accomplished, and stay committed to our mission - to provide a fun, and educational program for our
youth to become good citizens of the world wherever they live, while still maintaining our Vietnamese
culture and heritage, and the Vietnamese way of scouting.
May we have the wisdom, courage, and solidarity to be on the right path and stay true to our vision.
Yours in scouting,
On behalf of ICCVS
Trang Tran, President

