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GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

Ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi 

 

SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ SA MẠC XUẤT HÀNH 8 
 

Thời gian: Từ 07h00 Thứ Bảy ngày 01/06 đến 17h00 Chúa Nhật ngày 02/06/2019. 

Địa điểm: Giáo xứ Thái Hòa, hạt Hòa Thanh. 

 

I. THÀNH PHẦN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Giáo lý viên các cấp thuộc Giáo phận Xuân Lộc 

2. Từ 18 tuổi trở lên (tức là sinh năm 2001 trở về trước). 

3. Đã tham dự khóa tiền sa mạc  

4. Chưa hoàn thành sa mac Xuất Hành các năm trước. 

 

II. HỒ SƠ NHẬP KHÓA: Hồ sơ được đựng trong một bìa nhựa 

1. Đơn xin tham dự Sa mạc, có phần xác nhận của Cha Xứ/Cha đặc trách (đơn này thay cho giấy giới 

thiệu) (Tải mẫu đơn tại: https://goo.gl/HVwEy8) 

2. BỐN (04) hình 3cm*4cm (mặc áo Thiếu nhi, có khăn quàng, nền màu xanh, mặt sau ghi tên thánh, họ 

và tên, ngày tháng năm sinh): 

a. MỘT hình dán vào Đơn tham dự Sa mạc (đóng mộc giáp lai lên ảnh). 

b. BA hình đựng trong 1 túi nhỏ - ảnh này dùng làm chứng chỉ cấp 1) 

3. Bản photo Bằng Giáo lý viên (cấp 1, cấp 2 hoặc Đuốc Hồng). 

- Mang theo bảng chính để đối chiếu. 

- Chứng chỉ Năm nhất và Năm Hai Đuốc Hồng không thay thế cho Bằng GLV Cấp 2. 

4. Chứng chỉ Tiền Sa mạc. 

 

III. HÀNH TRANG SA MẠC: 

1. Sách Kinh Thánh Tân ước. 

2. Bút và vở ghi chép. 

3. Đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể (nên mang theo 2 bộ để sử dụng trong 2 ngày) 

a. Áo sơmi trắng, tay ngắn, có 2 cầu vai, băng hiệu và phù hiệu. 

b. Quần tây sậm màu (không jean và legging) 

c. Khăn quàng đỏ, 01 viền vàng. 

i. Nam thắt khăn hình Cà –vạt 

ii. Nữ thắt khăn hình cánh bướm. 

d. Giày bata trắng. 

4. Sổ khóa Tiền sa mạc. 

5. Lệ phí Sa mạc: 100.000 Đồng 

 

 

https://goo.gl/HVwEy8
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IV. CÁC LƯU Ý KHÁC: 

1. Bắt đầu điểm danh và nộp hồ sơ lúc 06h30-07h30. 

2. SMS đến đúng giờ, để xe đúng nơi quy định. 

3. Trời hay mưa, nên mang theo áo Khoác để giữ ấm. 

4. Sa mạc sinh chuẩn bị HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ và gọn gàng, để thuận tiện cho việc check-in. 

5. Đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể đúng quy định. (xem ảnh minh họa) 

6. Tư trang cá nhân gọn nhẹ, không mang theo đồ có giá trị cao. Mang theo đồ dự phòng. 

7. Sa mạc chỉ hỗ trợ thuốc cho các trường hợp thường gặp… KHÔNG có các loại thuốc đặc trị (tim, 

lao,….) 

8. Trong sa mạc, hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại để chụp hình selfie, live stream. Việc cập nhật 

hình ảnh, tin tức đã có Tiểu Ban Truyền thông phụ trách. 

9.  “Mỗi người là một nụ hoa, nở ra, nở ra tươi thắm…”. Ai cũng đẹp sẵn nên không cần trang điểm. 

10. Trong các bài khóa, SMS mang theo bút, tập để ghi chép. Hạn chế mang balo mini. 

11. Khi có việc cần, liên hệ Trưởng Trực trong mọi trường hợp. 

 

V. CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐĂNG 

STT 
NGÀY 

ĐĂNG 
NỘI DUNG ĐƯỜNG DẪN 

1 19.02.2019 
Chương trình sinh hoạt 

tổng quát 2019 

https://hgtnxl.org/chuong-trinh-sinh-hoat-gioi-thieu-nhi-gp-

xuan-loc-2019/ 

2 15.04.2019 
Chương trình SM cấp 1 

và 2. 

https://hgtnxl.org/thong-bao-sa-mac-huan-luyen-huynh-

truong-nam-2019/ 

3 08.05.2019 Event Xuất Hành 8 https://www.facebook.com/events/329568304397788/ 

4 19.05.2019 
Thư mời Đuốc hồng và 

Sa mạc huấn luyện. 

https://hgtnxl.org/thu-moi-cac-khoa-huan-luyen-giao-ly-vien-

huynh-truong-mua-he-2019/ 

5 19.05.2019 
Form gửi thắc mắc về sa 

mạc Xuất hành 
https://www.facebook.com/thieunhithanhthegiaophanxuanloc 

6 22.05.2019 
Chương trình bằng hình 

ảnh 
https://www.facebook.com/thieunhithanhthegiaophanxuanloc 

7 29.05.2019 Hướng dẫn sa mạc https://hgtnxl.org/huong-dan-tham-du-sa-mac-xuat-hanh-8  

 

VI. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

1. Dự trưởng có được tham dự hay không? 

Trả lời: Sa mạc huấn luyện chỉ dành cho các anh chị ĐÃ LÀ Giáo lý viên. 

 

2. Cho hỏi điều kiện tham dự là gì? 

Trả lời: Bạn tham khảo ở mục I, hoặc kỹ hơn tại: https://hgtnxl.org/thong-bao-sa-mac-huan-luyen-huynh-

truong-nam-2019 

https://hgtnxl.org/chuong-trinh-sinh-hoat-gioi-thieu-nhi-gp-xuan-loc-2019/
https://hgtnxl.org/chuong-trinh-sinh-hoat-gioi-thieu-nhi-gp-xuan-loc-2019/
https://hgtnxl.org/thong-bao-sa-mac-huan-luyen-huynh-truong-nam-2019/
https://hgtnxl.org/thong-bao-sa-mac-huan-luyen-huynh-truong-nam-2019/
https://www.facebook.com/events/329568304397788/
https://hgtnxl.org/thu-moi-cac-khoa-huan-luyen-giao-ly-vien-huynh-truong-mua-he-2019/
https://hgtnxl.org/thu-moi-cac-khoa-huan-luyen-giao-ly-vien-huynh-truong-mua-he-2019/
https://www.facebook.com/thieunhithanhthegiaophanxuanloc
https://www.facebook.com/thieunhithanhthegiaophanxuanloc
https://hgtnxl.org/huong-dan-tham-du-sa-mac-xuat-hanh-8
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3. Khóa Huấn luyện Huynh trưởng có mấy đợt và thời gian cụ thể của từng khóa? 

Trả lời: Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 chỉ diễn ra trong 1 đợt, sau sa mạc, các SMS sẽ làm bài thi 

(gọi là Hậu sa mạc) tại nhà và gửi bài thi qua email. 

Mỗi năm, Ban Huấn giáo – Thiếu nhi tổ chức 2 sa mạc cấp 1, để các SMS chọn thời điểm phù hợp với 

công việc mà tham dự. 

 

4. Em đã đăng ký, nhưng không thấy email hồi âm, không biết em đã đăng ký thành công hay chưa? 

Trả lời: Cuối mỗi thông báo đều có một bảng thông báo để xác nhận bạn đã đăng ký thành công. Bạn chú ý 

thì sẽ thấy. 

 

5. Em chỉ tham dự được sa mạc Xuất Hành 8, nhưng do không biết thời gian đăng ký và thời gian sa 

mạc là khi nào nên chưa đăng ký, không biết đến ngày diễn ra, em lên và ghi danh được không? 

Trả lời: Các thông báo về sa mạc rất rõ ràng và Ban điều hành thường xuyên nhắc lại qua website cũng như 

facebook. Bạn chú ý hơn nhé. 

Bạn có thể xem lại các thông báo ở mục V trong thông báo này. 

 

6. Có cần giấy giới thiệu của Cha xứ không? 

Trả lời: Đơn tham dự Sa mạc sẽ thay cho giấy giới thiệu của Cha Xứ/Cha đặc trách huấn giáo của xứ. Vì thế, 

đơn tham dự Sa mạc cần có đầy đủ cả CHỮ KÝ và MỘC ĐỎ. 

Ban Điều hành Sa mạc có quyền từ chối và không cho bạn tham dự nếu đơn không có chữ ký và mộc. 

 

7. Có cần đăng ký nơi Ban điều hành Thiếu nhi Giáo xứ hay không? 

Trả lời: Bạn tự đăng ký và chỉ cần thông báo với Ban điều hành xứ rằng ngày đó bạn tham dự Sa mạc, để các 

công việc tại xứ sẽ được sắp xếp tốt đẹp hơn. 

 

8. Năm 2018 em có tham dự Xuất Hành và có làm bài kiểm tra đầy đủ và gửi về email, nhưng đến 

ngày xem điểm thì thấy không đậu. Mà email cũng không nhận được lời nhắn nào từ email của 

giáo phận, xin cho em hướng dẫn? 

Trả lời: Có nhiều lý do để một bài làm bị điểm xấu và có kết quả không đạt. Việc làm lại hay không còn tùy 

thuộc vào mức độ của bài làm. 

Sau khi có kết quả, bạn nên gửi yêu cầu phúc khảo về email của Ban Nghiên huấn trong vòng 10 

ngày, kể từ ngày ra thông báo. Rất tiếc về trường hợp của bạn. 

 

9. Tên em trong Chứng chỉ Tiền sa mạc bị sai, có sao không? 

Trả lời: Đối với các trường hợp sai thông tin, bạn nên gặp trưởng Trực ngay sau khai nhận được các giấy tờ 

để được chỉnh sửa kịp thời. 

Về trường hợp này, bạn cứ mang theo Giấy Tiền Sa Mạc và các hồ sơ như quy định ở mục II. 

 

10. Em chưa được cấp bằng GLV cấp 1 và cấp 2, vậy có thể mang theo giấy tờ nào để thay thế? 

Trả lời: Nếu bạn chưa có bằng GLV cấp 1 thì làm sao có bằng GLV cấp 2 được. Đơn đăng ký tham dự Sa 

mạc (ở mục II) sẽ thay thế tạm thời cho Bằng GLV của bạn. Bạn cần bổ dung cho Hành Chánh sa mạc khi 

được cấp các Chứng chỉ trên. 
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11. Em chưa đăng ký Xuất hành 8, và giờ đã hết hạn, em có thể đăng ký vào buổi sáng ngày khai mạc 

không? 

Trả lời: Số SMS đăng ký cho Xuất hành 8 hiện rất đông, và công tác chuẩn bị cho các anh chị đã đăng ký đã 

hoàn tất. Rất tiếc về trường hợp của bạn, bạn vui lòng đăng ký tham dự Xuất Hành 9 (13-14/07), đường dẫn 

đăng ký sẽ được thông báo sau khi Xuất Hành 8 kết thúc. 


