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Giải đáp thắc mắc về các em 18+
tham dự Đại Hội

Participant 18+ Q&A

Question: Will 18+ VEYM members be able to come to this event?
(Các em 18 tuổi trở lên có được đến DHNH không?)

Yes! This event is open to all Companions, Knights and Leaders of all
ranks of VEYM, HLV, Trợ Tá, Trợ Úy and Cha Tuyên Úy. This will be a great
opportunity for everyone in the League to meet new friends, team building,
networking, ignite or reignite TNTT fire, grow closer to Christ and to one
another, and create everlasting bonds in TNTT spirit.

Được! Đại Hội này sẽ được mở rộng cho tất cả các em Nghĩa Sĩ, Hiệp
Sĩ, Hiệp Sĩ Trưởng Thành, Huynh Trưởng, HLV, Trợ Tá, Trợ Úy và Cha Tuyên
Úy. Đây là cơ hội để cho các em trong liên đoàn có cơ hội gặp gỡ, giao
lưu, làm sống lại lửa TNTT trong lòng, đến gần tới Chúa Giêsu và xây dựng
những tình bạn lâu dài trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Question: Will 18+ HSTT be able to participate in all activities
that are included in the program? (Các em 18 tuổi trở lên có
được tham dự các chương trình của DHNH không?)

No, sport competitions are exclusive for participants that are under
18 prior to July 28th. 18+ participants are welcomed to help with tasks such
as referees, coaching, setups and clean ups, and not play the sport itself.

18 - 19 years old participants (that are not yet youth leaders) are
welcomed to participate in all other events, such as jeopardy, games,
performances…



19+ participants (who just joined TNTT) are not allowed to participate in
events that are designated to the kids. They can still observe, help and
grow their own personal connection to God.

Không, các môn thể thao chỉ dành cho các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ
dưới 18 tuổi trước ngày 28 tháng 7. Các em HSTT 18 tuổi trở lên có thể giúp
với các công việc khác trong chương trình thể thao như trọng tài, HLV, bố
trí và dọn dẹp…

Các em 18 đến 19 tuổi (đang chuẩn bị làm HT) được tham dự các
chương trình khác như đố vui, sinh hoạt, văn nghệ…

Các em trên 19 tuổi (hoặc mới gia nhập TNTT) không được sinh hoạt
chung với các em, chỉ được giúp và động viên tinh thần cho các em trong
đoàn.

Question: What are some requirements for 18+ participants to
be able to come to this event? (Để được đi DHNH, các em 18+
cần đạt được những yêu cầu gì?)

All 18+ participants who are not yet youth leader level 1 and above, or
have not gone to youth leader training camp, will need to have approval
from the Executive committee of the chapter, in good standing in the
chapter and has been a member of VEYM for at least 3 months prior to
the event.

Các em 18+ chưa là Huynh trưởng hoặc chưa đi huấn luyện Huynh
Trưởng cấp 1, cần phải có sự đồng ý của Ban Chấp Hành Đoàn, đang ở vị
trí tốt ở trong đoàn, đã và đang sinh hoạt với TNTT ít nhất là 3 tháng trước
đại hội.



Question: What tasks will 18+ participants need to complete to
be able to come to this event? (Để được đi DHNH, các em 18+
cần chuẩn bị những gì?)

18+ participants who have not been promoted to Youth Leader will
need to show proof of Child Protection Training (VIRTUS) when signing up
for the event. Participants without proof will not be able to participate and
may be asked to leave the premises.

Các em 18+ chưa là Huynh trưởng hoặc chưa đi huấn luyện Huynh
Trưởng cấp 1, cần phải hoàn tất lớp Bảo Vệ trẻ em của địa phận khi đăng
ký cho đại hội. Các em chưa hoàn tất lớp này sẽ có thể bị yêu cầu rời đại
hội.

Question: What about those HSTT/HT that need to complete
their homework, what do they need to do? (Các em HSTT cần
phải hoàn tất bài hậu sa mạc cần phải làm những gì?)

HSTT that wants to help out with di�erent tasks at camp for their
post camp homework will need to contact Tr. Tuyên at tld750@gmail.com /
505-515-8623 with names and which group they would like to help out in.
Deadline to sign up to help out is June 30th. Anyone who signs up after
the deadline might not have a helping spot guaranteed. Anybody who
shows up on the day of will not have their paperwork signed, so make sure
to let us know early.

Các em HSTT nếu cần phải hoàn tất bài hậu sa mạc cần phải liên
lạc với Tr. Tuyên ở tld750@gmail.com / 505-515-8623 với tên và ban mà các
em muốn giúp. Hạn chót để đăng ký giúp là ngày 30 tháng 6. Đăng ký sau
ngày này, BTC sẽ không chắc chắn là sẽ có các ban cho các em giúp. Các
em tới ngày hôm đại hội mà chưa đăng ký giúp, BTC sẽ không ký giấy cho
các em.

http://gmail.com/505-515-8623
http://gmail.com/505-515-8623
http://gmail.com/505-515-8623


Question: What about parents who are coming to help the
event such as food preparation, setups and cleanups...? (Các
phụ huynh có được đến để giúp chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp…?)

Parents are welcomed to come to the event, however, they may not be
able to participate in the activities since the events are designated for
VEYM members. They must use extreme cautions while being around the
underaged TNTT members also. Any suspicious activities will be reported
and might result in possible legal actions.

BTC luôn đón chào quý phụ huynh đến với đại hội, chỉ không có thể
tham gia các chương trình chung với các em như thể thao, sinh hoạt… Các
phụ huynh cần phải cẩn thận khi đi xung quanh đại hội, vì đại hội sẽ có
rất nhiều các em dưới 18 tuổi. Để bảo vệ sự an toàn cho các em, mọi hành
động khả nghi có thể bị vấn đề về luật pháp.

Thêm chi tiết về Đại Hội xin quý vị liên lạc:
Tr. Ban Tổ Chức: Tr. Giuse Hà Văn Jimmy jimmy.v.ha@veym.net
Phó Ban Tổ Chức: Tr. Phêrô Phan Gia Tuyên tld750@gmail.com
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