
THÔNG BÁO của BAN TỔ CHỨC 
Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas 

v/v Mời thiện nguyện viên tham gia giúp Ban Tổ Chức 
 
Ban Tổ Chức Thánh Thất Cao Đài Houston Texas mời thiện nguyện viên tham gia giúp 
tổ chức Đại Lễ Khánh Thành Houston Texas.  File đính kèm là những điều kiện và đơn 
xin đăng ký.  Nếu đồng đạo và đồng hương không muốn làm đơn nhưng muốn tham gia , 
thì cũng xin gọi thẳng Ban Tổ Chức xin cho Tên, Số Phone và Email. 
 
Cần Thiện Nguyện Viên: 
 
1. Tuổi từ 7 trở lên cho Chào Cờ và Show: We are the World, We are One. 
2. Tuổi từ 14 trở lên giúp trong Ban Chào Cờ 
3. Tuổi từ 14 trở lên giúp trong Ban Tiếp Tân, và Ban Nghinh Đón. 
4. Tuổi từ 18 trở lên giúp trong Ban Điều Khiển Parking 
5. Tuổi từ 18 trở lên giúp trong Ban  Nội Vụ 
 
Contact 
Trịnh Ngọc Túy (Email: tuy_nguyen66@yahoo.com - Phone: 713-302-1625) 
Lê Hải Âu (Email: haiaule@hotmail.com - Phone: 832-726-9995) 
Trinh Nguyen (Email:trinh_nguyen_tu@yahoo.com – Phone: 832-275-1139) 

 
Ban Chào Cờ: 

 
*- Cần mặc đồng phục (Áo Dài Trắng, Còn nếu Thiện Nguyện Viên muốn mặc các sắc 
phục khác thì sắc phục đó ít nhất phải có ít nhất 3 người mặc sắc phục đó). Sắc Phục khác 
có thể là: sắc phục các Tôn Giáo khác (ví dụ Áo Nhà Phật, Thiếu Nhi Thánh Thể, v.v)  đồ 
truyền thống của một quốc gia (ví dụ Áo Dài, Kimono, Đồ Ấn Độ, Mexican, Italy, v.v) 
Nếu thiện nguyện viên ở Houston 
*- Tham gia ít nhất 2 buổi huấn luyện (2-3 hrs mỗi buổi) 
*- Tham gia  ít nhất 2 buổi hợp trong Ban Chào Cờ (có thể họp qua phone meeting hay 
gặp tại Thánh Thất 
 
 2. Show - We are one: 
 
 *- Sắc Phục: giống như quần áo mặc Chào Cờ hoặc quần tây áo sơ mi trắng bỏ áo vô 
quần 
 Nếu thiện nguyện viên ở Houston 
*- Tham gia ít nhất 3 buổi huấn luyện (2-3 hrs mỗi buổi) 
*- Tham gia  ít nhất 2 buổi hợp trong Ban Chào Cờ (có thể họp qua phone meeting hay 
gặp tại Thánh Thất 
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3. Ban Tiếp Tân: 
 
*- Sắc Phục: (Phụ Nữ) Áo Dài Trắng, Áo Dài màu (đồng phục).  (Nam) Áo Dài Trắng - 
Đồ vest đen  hay quần tây + sơ mi trắng (bỏ áo vào quần) 
Nếu thiện nguyện viên ở Houston 
*- Tham gia ít nhất 4 buổi huấn luyện hay họp 
Ghi Chu: 
            *- Ban tiếp tân là gương mặt của toàn thể buổi lễ 
             *- Mục tiêu chính của Ban Tiếp Tân - Khi khách đến mát lòng, khi khách về mát 
dạ và cao hơn nữa là tao ấn tượng tốt đẹp cho từng người khách - đặc biệt với khách đặc 
biệt 
            *-  Làm việc trực tiếp với Ngọc Túy, Chú Tùng, Anh Hùng trong sự sắp xếp đón 
khách đặc biệt 
            *- Escort khách đặc biệt, tiếp khách tại bàn tiếp tân, hướng dẫn giúp đở khách về 
mọi mặt kể cả v/v tiệc ăn,  phụ với ban sân khấu trong việc escort khách lên xuống sân 
khấu nếu cần 
            *- Thái độ phong nhã, vui vẽ, lịch sự, ân cần                
             *- Nên mang loại giày đặc biệt để di chuyển dễ dàng.  Có thể giúp đón khách đặc 
biệt tại sân bay. 
 
4. Ban Parking 
 a- Sắp xếp, hướng dẫn Xe của VIP 
 b- Phải có Ban Trật Tự mang trang hiệu hướng dẫn parking cho khách 
 c- Bảng hướng dẫn người đậu xe 
 d- đón khách từ Parking Lot vào Thánh Thất  
 e- Cho mượn xe Van 
  
5. Ban Nội Vụ: 
  Phụ các vấn đề nội vụ như sắp xếp bàn ghế, phụ sắp xếp nhà bếp, và tất cả các 
vấn đề nội vụ 
 


