Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Hoa Kỳ
The Vietnamese Eucharistic Youth Society in the USA
Ðoàn Chúa Hài Ðồng - Miền Tây Bắc
6841 S 180th St. Tukwila, WA 98188 Tel: 206-325-5626 Ext. 3
www.chuahaidong.org

Individual Check List (updated 6/11/2016)
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Things To Bring
Complete Đồng Phục Thiếu Nhi (áo TN, quần/váy kaki xanh đương), Khăn
Quàng
Đồ dung cá nhân cho 3 ngày trại
Quần áo thay cho 3 ngày trại (bring extra) – short must be at least knee length (no
cut offs/ripped off shorts) & shirt with at least short sleeve (NO tank tops)
Warm Jackets/Hoodies and warm clothes with long sleeves (bring extra),
temperature will be in the 50-40s at night
Đồ hóa trang dân tộc & dân Dó Thái (must have) for kịch and when needed
Đồ trang trí cho lều
Thick sleeping bag (rated for at least 30 degrees)
Working flash light with extra batteries
Tennis shoes, sandals and extra socks (no high heels)
Hat, umbrella
Medication if needed
Personal Hygiene
Bible and rosary
Pen, pencil, and paper
Đoàn Chúa Hài Đồng 30th anniversary t-shirt (if you have one)
Memorize theme song, ca chính thức, and ca sinh hoạt/khen thưởng(see Đoàn’s
website at www.chuahaidong.org for more information)
Things Not To Bring
Valuable stuff (jewelry), Watch, pet
Entertainment stuff (cellphone, Ipod, MP3, CD player, Game)
Card/Playing Games (of any kind)
Laptop
Vũ khí hoặc chất gây nổ
Rượu bia, các chất bất hợp pháp

Special Case
□ Nếu phụ huynh cần liên lạc vời con/em mình, Đoàn Sinh được quyền mang
theo Cellular phone (just have it turn off during camping time) - để dùng
trong các trường hợp khẩn cấp (emergency only) với sự chấp nhận của Ban
Điều Hành.
Question? Who to ask?
Các trưởng sau đây:
-Tr. Phụng at phung02@gmail.com or 206-669-5140
-Tr. Quyen at hamlet.phan@gmail.com or 206-225-5488

