
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC SA MẠC GALILÊ 3 
 

Điều kiện bắt buộc để tham dự Sa mạc: 

- (1) Bạn phải là HT-GLV thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc. 

- (2) Bạn phải là Huynh trưởng cấp 1 (đã tuyên hứa và đã được cấp chứng chỉ). 

 

Câu 1: Năm ngoái em có tham dự sa mạc Xuất hành nhưng do chưa đủ tuổi nên em không được 

nhận chứng chỉ HT cấp 1 vào đợt tuyên hứa. Vậy giờ em đăng kí tham dự Galilê 3 (đợt 1) có được 

không ạ? Em cảm ơn. 

Phản hồi: Rất tiếc, theo điều kiện số (1) bạn vẫn chưa đủ điều kiện tham dự Sa mạc này. 

 

Câu 2: Để tham dự sa mạc Galilê 3 (năm nhất) thì có bắt buộc phải có bằng GLV cấp 2 không ạ? 

(Em đã có chứng chỉ Huynh trưởng cấp 1) vì thời gian tới em mới hoàn thành chương trình GLV 

cấp 2? 

Phản hồi: 

- Để được công nhận là HT của 1 cấp thì buộc SMS phải có chứng chỉ GLV cùng cấp. 

- Bạn vẫn được tham dự Sa mạc Galilê 3 và phải nhanh chóng hoàn thành chương trình GLV 

cấp 2 sớm nhất có thể. Nếu kết thúc 2 đợt sa mạc, bạn có kết quả tốt, nhưng chưa có bằng 

GLV cấp 2 thì kết quả sa mạc sẽ được bảo lưu. Khi nào bạn có bằng GLV cấp 2, thì bạn sẽ 

được công nhận là HT cấp 2 (có tuyên hứa và cấp chứng chỉ). 

 

Câu 3: Em có việc bận vào buổi sáng thứ 7, em có thể vào muộn được không? 

Phản hồi: Để thuận tiện hơn, bạn vui lòng nhắn tin cho Page để được hỗ trợ cách chi tiết và cụ thể. 

 

Câu 4:  Nếu em chưa đạt Galile 2 (năm nhất) và chưa tuyên hứa huynh trưởng cấp I, em có được 

tham dự Galile 3 không? 

Phản hồi: Riêng trường hơp của bạn, bạn được tham dự Galilê 3. Nhưng cuối năm nay bạn phải 

tham dự Buổi Tuyên hứa HT C1, nếu không thì qua năm 2020, bạn không được tham dự đợt 2. 

 

Câu 5: Ngày tổ chức sa mạc Galilê 3 (năm nhất) này em có việc bận, không thể tham dự được. 

Em có thể tham dự Galilê 2 (năm hai) được không? 

Phản hồi: Không bạn nhé. 

- Sa mạc Huấn luyện HT C2 được tổ chức trong 2 năm (tạm gọi là năm nhất và năm 2), mỗi 

năm chỉ có 1 sa mạc. 

- Sa mạc năm nhất dành cho: (1) các anh chị đã tuyên hứa HT cấp 1  - Xuất Hành, (2) các 

anh chị đã tham dự Sa mạc Năm nhất nhưng chưa đạt kết quả tốt sau sa mạc. 

- Sa mạc năm hai dành cho các anh chị đã hoàn thành năm nhất, hoặc các anh chị thuộc Khóa 

trên nhưng chưa tham dự năm 2. Sa mạc năm hai có danh sách riêng. 



Câu 6: Cho em hỏi là mình đăng ký Sa mạc Galilê 3 như thế nào? Sao em không thấy link đăng 

ký online? 

Phản hồi: Đường dẫn đăng ký online đã được thông báo 2 lần. 

- Lần 1: trong thông báo sa mạc dành cho Huynh trưởng đề ngày 12/04, đăng tải trên web 

Huấn giáo ngày 15/04/2019, trang số 4, mục 3.d 

- Lần 2: trong thông báo dành riêng cho sa mạc Galilê 3, đăng trên Page Thiếu Nhi Xuân 

Lộc ngày 18/04/2019, mục “Mua Vé”. 

Việc đăng ký sớm sẽ giúp cho công tác tổ chức được chu đáo hơn. 

 

Câu 7: Cho em hỏi khi tham dự, hồ sơ sa mạc gồm có những gì? 

Phản hồi: Hồ sơ được đựng trong một tệp nhựa bao gồm: 

- Đơn tham dự Sa mạc.Tải về: http://bit.ly/2UIypok 

o Đóng mộc tại phần xác nhận của Cha Xứ và giáp lai ảnh đính kèm trong Đơn. 

- BỐN (04) hình 3*4cm, áo TNTT, đeo khăn quàng, nền xanh. 

o Phía sau ghi thông tin cá nhân. 

o 01 tấm dán vào đơn tham dự SM 

o 03 tấm đựng trong túi nhỏ - không mộc) 

- Bản photo bằng GLV cấp 2 hoặc Đuốc Hồng (mang theo bản chính để đối chiếu). 

- Chứng chỉ Huynh trưởng Cấp 1 (bản photo) 

- Lệ phí sa mạc: 100.000 đồng. 

http://bit.ly/2UIypok

