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BAN HUẤN GIÁO – THIẾU NHI GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 

Giáo xứ Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Web: https://hgtnxl.org; Tell: 0251 3984660; Cell phone 079 2613533 

Email: vphuangiaoxuanloc@gmail.com; hgtn.xuanloc@gmail.com  

        ------------------------------------------------------------------------------ 

 

HƯỚNG DẪN THAM DỰ SA MẠC HUẤN LUYỆN 

SA MẠC CẤP 2 - TABOR 3 VÀ TABOR 4 NĂM 2020 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. TABOR 4 – đợt 1 

Thời gian: Từ 07h00 Thứ Bảy ngày 19/09 đến 17h00 Chúa Nhật ngày 20/09/2020. 

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

 

2. TABOR 3 – đợt 2 (tên cũ là Galilê 3) 

Thời gian: Từ 07h00 Thứ Bảy ngày 03/10 đến 17h00 Chúa Nhật ngày 04/10/2020. 

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

Theo Nội quy TNTT 2019 và để thống nhất cùng với Tổng Liên đoàn, Sa mạc Galilê 3 sẽ 

được đổi tên thành Tabor 3. 

 

II. THÀNH PHẦN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

- Đối với Tabor 3: xem danh sách đính kèm. 

- Đối với Tabor 4: 

o Bạn phải là HT-GLV thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Xuân Lộc. 

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

 

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Tabor 3: https://forms.gle/E2XiQ1TSgRzUNzmc6 

Tabor 4: https://forms.gle/ycMhvQdLRDeHXDCTA 

Lưu ý: 

- Hệ thống đăng ký tự ngưng tiếp nhận khi đủ lượt đăng ký, vì vậy, mỗi SMS chỉ 

nên/được đăng ký 01 lần mà thôi. 

- Danh sách đăng ký sẽ được cập nhật hằng ngày lúc 21h tại website hgtnxl.org. 

 

IV. HỒ SƠ KHI NHẬP KHÓA 

- 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/1tjEZw) 

- BỐN (04) hình 3cm*4cm (mặc áo Thiếu nhi, có khăn quàng, phông nền màu xanh dương, 

mặt sau ghi tên thánh, họ và tên, ngày tháng năm sinh): 

https://goo.gl/1tjEZw
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o MỘT hình dán vào Đơn tham dự Sa mạc (đóng mộc giáp lai lên ảnh). 

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

- Bản photo Bằng Giáo lý viên (cấp 2 hoặc Đuốc Hồng). 

 

Lưu ý:  

- Đối với Quý trưởng học Cấp 1 tại TGP.SG, vui lòng mang thêm Chứng chỉ cấp 1 (bản photo 

và bản chính). 

- Quý Trưởng Tabor 3 bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu ở đợt 1, hoặc làm lại Đơn xin tham dự Sa 

mạc nếu muốn thay đổi Ngành. 

- Đơn đăng ký Sa mạc: SMS in biểu mẫu và điền vào các thông tin còn thiếu, KHÔNG ĐÁNH 

MÁY. 

 

V. HÀNH TRANG SA MẠC 

- Sách Kinh Thánh Tân ước. 

- Bút và vở ghi chép. 

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

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

o Quần tây sậm màu (không jean và legging, quần bó, ống loe). Ống quần chạm hoặc 

qua mắt cá. 

- Khăn quàng đỏ, 01 viền vàng. 

- Giày bata trắng. 

- Áo mưa, áo khoác và đồ cá nhân nghĩ đêm. 

- Lệ phí Sa mạc: 200.000 đồng/người 

 

VI. BÀI KIỂM TRA NHẬP KHÓA 

- CHUNG: 

o Các cột mốc quan trọng của Lược sử TNTT thế giới, Việt Nam và Xuân Lộc. 

o Mục đích, tôn chỉ, bản chất của Phong trào TNTT. 

o Phương pháp Giáo dục toàn diện. 

o Lãnh nhận Lời Chúa. 

o Lửa thiêng Thánh Thể. 

- Riêng Tabor 3, bổ sung thêm các bài khóa tại Sa mạc đợt 1 

 

VII. LƯU Ý KHÁC 

- Chỉ sử dụng điện thoại trong các trường hợp thật sự cần thiết. Không sử dụng điện thoại để 

chụp hình hoặc “du hành” mạng xã hội trong thời gian diễn ra sa mạc. 

- Không mang theo các tư trang có giá trị. 

- Đồ dùng cá nhân tối giản và kín đáo. 

- Sa mạc chỉ cung cấp các loại thuốc thông dụng. SMS tự trang bị thuốc chuyên khoa (cho 

các bệnh chuyên khoa cá nhân – nếu có). 
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- Các Sa mạc sinh cần tuân thủ quy định giờ nghĩ đêm cũng như chuẩn bị các loại thuốc/kem 

chống muỗi. 

- Liên hệ Ban huấn luyện thông qua Page @tntt.gpxuanloc. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn 

trước khi đặt câu hỏi. 

 

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 
 

Điều kiện bắt buộc để tham dự Sa mạc: 

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

- 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 sa mạc có được không 

ạ? Em cảm ơn. 

Phản hồi: Rất tiếc, bạn vẫn chưa đủ điều kiện tham dự Sa mạc này. 

 

Câu 2: Để tham dự sa mạc Tabor 4 (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 Tabor 4 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: Ban Huấn luyện từ chối các trường hợp vào trễ sau bài khóa thứ nhất (thường là sau 

9h00) 

 

Câu 4: Ngày tổ chức sa mạc Tabor 4 (năm nhất) này em có việc bận, không thể tham dự được. Em 

có thể tham dự Tabor 3 (năm hai) được không? 

Phản hồi: Không. 

- Sa mạc Huấn luyện HT C2 được tổ chức thành 2 đợt (tạm gọi là đợt 1 và đợt 2), mỗi năm 

chỉ có 1 sa mạc mà thôi. 

- Sa mạc đợt 1 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 đợt 2 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./. 

 


