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June 13th, 2022
ANNOUNCEMENT: POST-CAMP ASSIGNMENTS - DAMAS 23 (CI 0251)
Dearest Youth-Leader Candidates,
Thank you for accepting the call to be a Eucharistic Youth Leader within the Vietnamese Eucharistic Youth Movement. The
Training Committee appreciates your time and the sacrifices you have made in order to join Camp Damas 23. In compliance with
the requirement from the National Headquarters’ Academic Committee, based on the Academic Policies for Youth Leader Level
I, the Training Committee presents you with the following items which comprise the Post-Camp Assignments:
Section A.
Pass Status (P)
• Continue to be an active member of your chapter for at least 7 months. During those 7 months, 3 months must be
assigned to a division (Verification from your Chapter President needed.).
Pass Condition Status (P-C)
• Continue to be an active member of your chapter for at least 10 months. During those 10 months, 3 months must be
assigned to a division (Verification from your Chapter President needed.).
Section B.
1. Live the Eucharistic Day every day.
2. Choose one from (a or b) the list below:
a. Participate in 3 consecutive day masses within a week and write a short reflection on the homily for each mass
attended.
b. Volunteer for a charity work outside of TNTT environment.
3. Attend a Spiritual retreat (Need Verification)
4. Assist in one Chapter event (Verification from organizing committee needed.)
5. Continue to be an active member of your chapter for at least three months (Verification from your Chapter President
needed.)
6. Continue to connect and seek guidance from your mentor after camp until your post camp assignment is complete
(Verification from your Mentor needed).
7. Re-read your Spiritual Journal to God that was written during camp and write a 1 page reflection on how camp has
changed you.
8. For the prayers that you did not get signed on your progress report during camp, have your Chapter President sign-off
that you have passed that section. (Verification from your Chapter President needed.)
9. Attend the Protecting God's Children Workshop (Need verification).
10. Complete the process for Criminal Background Check (Need verification).
Due date: Please send the post-camp assignment and completion form to the Training Committee at ldph.tntt.smhl@gmail.com
before June 30th, 2023. On the subject line, please write "[BHSM Damas23] <Full Name> - <Chapter>" (Ex: [BHSM Damas23]
Hanh Tran – Đoàn Tôma Thiện). The Training Committee will notify upon received.
May the Eucharist of our Lord bless you and your family.

Theodore Phạm Thiên Anh - Camp Master, Damas 23
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THÔNG BÁO: BÀI HẬU SA MẠC – DAMAS 23 (CI 0251)
Quý Sa Mạc Sinh Thân Mến,
Chân thành cám ơn sự hy sinh của quý sa mạc sinh đã bỏ rất nhiều thời quý báu của mình tham gia sa mạc để đáp theo lời kêu
gọi làm một Huynh Trưởng đạo đức trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Để hoàn tất điều kiện theo Quy Chế Huấn Luyện
Huynh Trưởng Cấp 1, xin quý sa mạc sinh hoàn tất bài hậu sa mạc như sau:
Phần A.
Pass Status (P)
• Tiếp tục sinh hoạt tại đoàn 7 tháng sau khi hoàn tất sa mạc. Trong 7 tháng đó, cần có 3 tháng giúp phụ trách huấn luyện
trong một ngành (cần giấy chứng nhận từ Đoàn Trưởng)
Pass Condition Status (P-C)
• Tiếp tục sinh hoạt tại đoàn 10 tháng sau khi hoàn tất sa mạc. Trong 10 tháng đó, cần có 3 tháng giúp phụ trách huấn
luyện trong một ngành (cần giấy chứng nhận từ Đoàn Trưởng).
Phần B.
1. Sống ngày Thánh Thể mỗi ngày
2. Thực hành một trong hai (a hoặc b) việc bên dưới.
a. Tham dự Thánh Lễ 3 ngày trong 1 tuần và viết một đoạn suy niệm ngắn cho bài giảng của mỗi Thánh Lễ.
b. Tham gia 1 công việc bác ái ngoài môi trường TNTT.
3. Tham dự một buổi tỉnh tâm (cần giấy chứng nhận).
4. Giúp tay với một sinh hoạt của Đoàn (cần giấy chứng nhận của đơn vị tổ chức).
5. Tiếp tục sinh hoạt tại đoàn 3 tháng (cần giấy chứng nhận từ Đoàn Trưởng).
6. Tiếp tục liên kết và tìm hướng dẩn từ người mentor cho đến khi bài hậu sa mạc đả hoàn tất. (cần giấy chứng nhận từ
Mentor).
7. Đọc lại nhật ký bạn viết cho Chúa tại sa mạc huấn luyện vừa qua và viết (1 trang) về những trải nghiệm trong sa mạc đã
thay đổi bạn.
8. Các Kinh trong Phiếu Điểm Sa Mạc mà chưa được thông qua, xin liên lạc với Đoàn Trưởng để chập nhận đã thuộc.(cần
giấy chứng nhận từ Đoàn Trưởng)
9. Tham dự lớp Protecting God' Children (cần giấy chứng nhận).
10. Hoàn tất thủ tục "Criminal Background Check" (cần giấy chứng nhận).
Thời Hạn: Xin gửi bài hậu sa mạc đến cho Ban Huấn Luyện qua điện thư ldph.tntt.smhl@gmail.com Trước ngày 30 tháng 6
năm 2023. Xin ghi trên điện thư chủ đề như sau: "[BHSM Damas23] < Tên > - < Đoàn >" (Ex: [BHSM Damas23] Hanh Tran –
Đoàn Tôma Thiện). Ban huấn luyện sẽ thông báo khi nhận được bài nộp của các Sa Mạc Sinh.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban nhiều ơn lành xuống cho Quý Sa Mạc Sinh và gia đình.

Theodore Phạm Thiên Anh - Sa Mạc Trưởng, Damas 23
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