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Hội Phụ Huynh  
Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng 

 Boston, Massachusset. 
 

Quá trình thành lập Hội 
 

Hội Phụ Huynh Liên đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng là một Hội được thành lập vào năm 
2007 tai Boston, Massachusset. Hôi hoạt động vơí danh nghiã một tổ chức vô vụ lợi, 
nhằm mục đích hổ trợ và giúp đỡ LĐHĐBĐ trong sự nghiệp đào tạo giáo dục các con 
em chúng ta để trở thành những hướng đạo sinh gương mẫu, đạo đức và là một phần tử 
hữu ích cho gia đình và xã hội, và cũng cùng mục đích phát triển LĐHĐBĐ môt ngày 
một phát triển và vững mạnh. 

 
Vai trò, nhiêm vụ của Hội Phu Huynh và mục đích hoạt động của hội 
 
• Tất cả hoạt động của Hội Phụ huynh là vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo con em chúng 

ta để sau này sẽ trở thành những Hướng Đạo sinh gương mẫu, đạo đức và là một phần 
tử hữu ích cho gia đình và xã hội. 

• Ban điều Hành Hội Phụ Huynh có nhiệm vụ theo dõi chương trình sinh hoạt của Liên 
Đoàn, tiếp cận với các Trưởng  của các nghành tiếp gián tay hỗ trợ cho việc sinh hoạt 
của các em có hiệu qủa bằng cách đóng góp và chia sẽ trách nhiệm cùng với trưởng 
của các ngành trong Liên đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng 

• Hội Phu Huynh nên thường xuyên liên lạc với toàn thể hội viên để tìm cách giúp đỡ 
cũng như trưng cầu ý kiến với Liên Đoàn về chương trình sinh hoạt của các em, tất cả 
những biểu quyết trước khi trình bầy với Liên Đoàn và phải được sự tán thành bởi đa 
số hội viên trong hội. 

• Hội Phu Huynh nên thường xuyên liên lạc với Liên Đoàn để phản ảnh cũng như  
đóng góp ý kiến, xây dựng liên quan đến việc sinh hoạt của con em mình trong liên 
đoàn 

• Nối rộng vòng tay với tất cả các phu huynh, tạo cơ hội cho các phu huynh tham gia 
vào những chương trình sinh hoat trong liên đoàn, như Gây Qủy, Cắm trai, và đặc 
biết nhất là trong những buổi trai gia đình. 

• Lưu Trữ và cập nhật danh sách của các đoàn sinh trong LĐHĐBĐ.  
• Ít nhất một năm một lần ban Phu Huynh nên cập nhật những tin tức thay đổi liên quan 

đến đoàn sinh “địa chỉ, điện thoại, sức khỏe v.v..”  để Liên Đoàn có thể liên lạc với  
phụ huynh một cách dễ dàng trong những lúc cần thiết hoặc trong những trường hợp 
khẩn cấp liên đoàn cần phải trực tiếp nói chuyện với phụ huynh. 

• Hội Phu Huynh sẽ lãnh phần trách nhiệm thu tiền niên liễm các đoàn sinh trong 
LĐHĐBĐ vào đầu tháng 10 cho mỗi năm. 

• Góp phần vào việc đóng góp và gây qủy cho Liên Đoàn. 
 



 
Nội Lệ Hội Phụ Huynh LĐHĐBĐ 

Hiến chương: 

Hội viên của hôị phụ huynh là toàn thể quý phụ huynh có con em đang sinh hoạt trong 
Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Boston, Massachusetts. 

Ban điều hành của Hội Phụ Huynh tuyệt đối không tham gia bất cứ một hình thức hoạt 
động chính trị nào và tuyệt đối không lạm dụng danh tiếng của Liên Đoàn Hướng Đạo 
Bạch Đằng mà làm những việc có thể đem lạị quyền lợi cho cá nhân. 

Phụ huynh không có con em sinh hoat trong LĐHĐBĐ muốn tham dự vào sẽ được mời 
tham gia Hội với tính cách Hội viên Danh Dự, nhà bảo trợ hoặc cố vấn của Hội. 

Nguyện vọng và nhu cầu chung là hội phụ huynh được đại diện cho Liên Đoàn Bạch 
Đằng trong những đề án gây quỹ, hổ trợ hướng đạo sinh có một sinh hoạt lành mạnh, tạo 
một nhịp cầu liên lạc giữa các gia đình và liên đoàn với sự thích ứng của phong trào 
hướng đạo và nội quy của liên đoàn Bạch Đằng. 

Hướng Đạo Việt Nam mang bản sắc dân tộc, đáp ứng với nhu cầu hiện tại là duy trì 
truyền thống tinh thần và văn hóa dân tộc.  Trong lãnh vực này, Hội Phụ Huynh sẵn sàng 
hợp tác với liên đoàn Bạch Đằng để kiến tạo những sinh hoạt hữu ích và cùng chung mục 
đích theo chương trình giáo dục trẻ em qua phương pháp Hướng Đạo. 

Điều lệ của hội phụ huynh trong Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng. 
 
Điều kiện gia nhập hội: 

Được chính thức là thành viên của Hội khi có con em  đang sinh hoat trong LĐHĐBĐ it 
nhất là 3 tháng.  

Quyền lợi và nghiã vụ của Phụ Huynh : 
 

1. Hội viên có quyền thường xuyên liên lạc với ban điều hành của Hội để phản ảnh 
và  đóng góp ý kiến liên quan đến việc sinh hoạt của con em mình trong đoàn, hội 
viên có thể trực tiếp liên lạc với ban điều  hành hội hoặc Liên Đoàn với các 
Trưởng ngành chiụ trách nhiệm trong Liên Đoàn. Các hội viên có thể liên lạc với 
ban điều hành HPH, Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng bằng cách qua e-mail, 
hoặc điện thoại trực tiếp. 

2. Hội viên có quyền ứng cử một trong những vai trò trách vụ của ban điều hành 
HPH. 

3. Hội viên được quyền đề cử hội viên khác trong những vai trò trách vụ của ban 
điều hành HPH. 

4. Mỗi gia đình sẽ không có quá 2 hội viên, và mỗi hội viên sẽ được một lá phiếu 
trong những nhiệm kỳ bầu cử ban điều hành HPH. 

5. Hội viên được quyền tham dự các buổi họp định kỳ do ban điều hành HPH tổ 
chức. 

 
 
Cơ Cấu và Tổ chức : 
 



Hội Phụ Huynh được đặt dưới sự điều khiển của ban điều hành, ban điều hành là những 
Phụ Huynh trong Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng được Phụ Huynh đề cử. 
 
Ban điều hành Hội Phụ Huynh gồm có: 
 

1. Hội Trưởng  
2. Hội Phó Nội Vụ 
3. Hội Phó Ngoại Vụ 
4. Thủ Qủy 
5. Thư Ký 
6. Tài Chánh, ban vận động gây qủy “Financial committee” 
 

Nhiệm kỳ của ban điều hành cho hội phu huynh kể cả Hội Trưởng, Hội Phó, Tài Chánh, 
Thu Ky & Thu Qủy của hội là 2 năm.  
 
Mỗi hội trưởng đuợc ứng cử hoặc được đề cử không quá 2 nhiệm kỳ liên tục. 
 
Khi hết nhiệm kỳ ban điều hành sẽ có một buổi họp cùng với LĐ và tất cả các Phụ Huynh 
để bầu ra ban điều hành mới. Việc bầu cử ban điều hành của HPH không nên trùng hợp 
với cuộc bầu cử của LĐ it nhất là phải 3 tháng cách nhau.  
 
Nhiệm vụ của từng trách vụ trong ban điều hành hội Phụ Huynh 
 

Hội Trưởng  
• Là người đại diện chính thức của hội phụ huynh trong LĐHĐBĐ 
• Cùng với ban điêù hành của hội soạn ra những chương trình sinh hoạt trong n 

ăm của hội 
• Chủ tọa các buổi họp, và các sinh hoạt của Hội Phụ Huynh liên quan đến LĐ 
• Hội trưởng có trách nhiệm lo những việc tiếp xúc với các Phụ Huynh và liên 

hệ bên ngoài trong những lúc cần thiết. 
• Hội trưởng có quyền mời và lựa chọn các hội viên đảm nhận các trách vụ hội 

phó nội vụ, hội phó ngoại vụ và thư ký nếu các trách vụ này không ai ứng cử 
hoặc được đề cử trong kỳ bầu cử ban điều hành của hội. 

• Tổ chức những buổi gây qủy cho HPH và LĐHĐBĐ 
 
Hội Phó Nội Vụ 

• Là phụ tá cho Hội Trưởng trong việc điều hành sinh họat, trong những trường 
hợp Hội trưởng vắng mặt hội phó sẽ thay mặt để điều hành sinh hoat hoặc 
quyết định những sinh hoat của ban điều hành. 

• Xử lý công việc nội bộ của các phụ huynh trong hội. 
• Có trách nhiệm tiếp xúc với các Phụ Huynh vắng mặt thường xuyên. 
• Tổ chức những hoạt động trong hội để tạo cơ hội cho tất cả phụ huynh tham 

gia. 
• Gây qủy cho HPH và LĐHĐBĐ 

 
Hội Phó Ngoại Vụ 

• Là phụ tá cho Hội Trưởng trong việc điều hành sinh họat, trong những trường 
hợp Hội trưởng và hội phó nội vụ vắng mặt.  Hội phó ngoại vụ sẽ thay mặt để 
điều hành sinh hoat hoặc quyết định những sinh hoat của ban điều hành. 

• Có trách nhiệm liên lạc và ngoại giao bên ngoài từ các cơ sở thương mại và 
mạnh thường quân.  

• Gây qủy cho HPH và LĐHĐBĐ 



 
Thủ Qủy 

• Trách nhiệm của Thủ Qủy là lo việc quản lý ngân qủy cho HPH, thu nhập từ 
những nguồn lợi tức.., và trang trải cho các chi phí trong hội. 

• Mở một trương muc ngân hàng (nếu số tiền của hôị trên $1000.00) riêng cho 
HPH để việc chi thu trong hôị được được rõ ràng hơn. 

• Báo cáo những chi thu của HPH cho LĐ và Ban đại diện của HPH mỗi 3 
tháng một lần. 

• Gây qủy cho HPH và LĐHĐBĐ 
 

Thư Ký 
• Trách nhiệm của Thư ký là có nhiệm vụ lo việc sổ sách của Ban điều hành. 
• Lưu Trữ và  cập nhật danh sách của các đoàn  sinh trong LĐHĐBĐ  
• Quản lý Email list của các Phụ Huynh và các Trưởng trong LĐ. 
• Gởi Thư cảm ơn cho các nhà bảo trợ, ân nhân, đoàn thể v.v 
• Gây qủy cho HPH và LĐHĐBĐ 

Hoạt Động của ban điều hành  Hội Phụ Huynh:  

• Ít nhất một năm một lần HPH và LĐ sẽ cố gắng tổ chức một buổi họp cùng với tất 
cả các Phụ Huynh đề tường trình về qúa trình hoạt động tài chánh, thảo luận về 
sinh hoạt của LĐ và những chương trình có thể đem lợi ích đến cho con em chúng 
ta và đóng góp ý kiến cùng với LĐ trong thành qủa trong năm. 

• Tổ chức các cuộc họp thường kỳ ít nhất là ba tháng một lần cùng với LĐ để thông 
báo về tài chánh sinh họat của Ban Phu Huynh cũng như Liên Đoàn, để cùng 
nhau đóng góp và xây dựng cho Hội Phụ Huynh càng ngày càng phát triển. 

• Tổ chức gây qủy cho HPH & LĐ 
• Vào mỗi năm HPH chịu trách nhiệm thu tiền niên liễm các đoàn sinh trong 

LĐHĐBĐ. 
 
 
 
 

Hội Trưởng Hội Phụ Huynh   Liên Đoàn Trưỏng LĐHĐBĐ    
 
 
 
 
 
     Đinh Tiến Bản     Bùi Tú Quyên   
    
     Ngày:_____________,    Ngày:_______________,  



 
 

Nội Quy của Hội Phụ Huynh 
 

Thành viên trong ban điều hành hội vì một bất cứ lý do nào không thể tiếp tục giúp Hôi 
Phụ Huynh được, tất cả tiền bạc hoặc đồ dùng của LĐ yêu cầu xin gởi trả lại cho LĐ.. 

 
Ban Điều Hành Họp định kỳ 

 
Họp định kỳ 1 : January lên chương trình cho một năm mới 
Họp định kỳ 2 : June (Trại hè, Gây qủy.. ) 
Họp định kỳ 3 : Week of ThankGiving   (Đúc kết những chương trình hoạt động 
và thành qủa của HPH trong năm, và lên chương trình cho Noen, chợ tết v.v..) 

1. Ít nhất một năm một lần HPH và LĐ sẽ cố gắng tổ chức một buổi họp cùng với tất 
cả các Phụ Huynh đề tường trình về qúa trình hoạt động của hội, tài chánh, thảo 
luận về sinh hoạt của LĐ và những chương trình có thể đem lợi ích đến cho con 
em chúng ta và đóng góp ý kiến cùng với LĐ trong thành qủa trong năm. 

Bầu ban điều hành mới: 

Khi hết nhiệm kỳ (2 năm) ban điều hành sẽ có một buổi họp cùng với LĐ và tất cả các 
Phụ Huynh để bầu ra ban điều hành mới. Ngày bầu cử ban ban điều hành mới cho hội 
phụ huynh sẽ đựơc ấn định vào ngày hội phụ huynh đựơc thành lập. 
 
Tài Chánh: 

 
FUNDRAISING: 
Any donation  

Những dự  tính của Hội Phụ  Huynh trong tương lai. 

• Học bổng ($XXX.XX) cho các em Graduating High school nhằm mục đích để 
khuyến khích cho các em lớp 12 trước khi bứơc vào ngưỡng cửa đại học:  

1. Đã nói đến khuyến khích thì tất cả các em đều cần phải khuyến khích, cho nên t 
ất cả các em lớp 12 trong LĐHĐBĐ đều có tiêu chuẩn để để nộp đơn. 

2. (Trưởng Hưng) Riêng về học bổng thì có lẽ chúng ta phải họp lại và biểu 
quyết.  Ý kiến cuả Hưng là học bổng nhất đinh hoặc tùy theo GPA của các 
em, tặng một số tiền nhất đinh để trang trải tiền sách vở trong năm đầu đại 
học.  Em nào cũng được cả.  Nếu theo GPA thì em đựơc nhiều em đưọc ít, tùy 
theo học giỏi hay cũng giỏi.  

3. Các em phải sinh hoạt trong Liên Đoàn it nhất là 1 năm  
4. Tùy vào hoàn cảnh gia đình  

• Giúp cho những đoàn sinh vì hoàn cảnh gia đình không đủ khả năng đóng tiền 
niên liễm mỗi năm hoặc những kỳ trại do liên đòan tổ chức.. 

• Khuyến khích phụ huynh tham gia và sinh hoạt trong Liên Đoàn, tham gia những 
khóa huấn luyện căn bản cua BSA hoặc do Liên Đoàn Bạch Đằng hay Liên Đoàn 
bạn tổ chức.  

• Lập một website cho Hội Phụ Huynh  



 


