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Camp parsons bsa

Trong đó, có 100. Đ đánh giá và xp hng báo cáo, vui lòng dptoideng qua 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ngày 6/11 vừa qua,
Hội đồng Giám đốc Seattle đã đóng cửa Trung tâm Dịch vụ Seattle. Puget Sound Scouts Shop sẽ đóng cửa vô thời hạn. Để biết thêm thông tin, hãy đọc thông báo này. Tham gia đội ngũ nhân viên trại là một cách tuyệt vời để phát triển kỹ năng lãnh đạo và giúp đỡ các loại người khác nhau với một chút thú vị. Các vị trí nhân viên trại sau đây có sẵn: Nhân viên trại hè cho Trại Edward, Parsons và Pigott. Độ
tuổi tối thiểu cho hầu hết các vị trí là 16,18 và 21 tuổi tùy thuộc vào vị trí và mức độ trách nhiệm. Trại Edward tổ chức các chương trình trại của chúng tôi cho cư dân Hướng đạo sinh. Parsons và Pigott là nơi cắm trại mùa hè bsa tại Hội đồng trưởng của Seattle. Mẫu đơn đăng ký nhân viên trại nằm ở dưới cùng của trang Nhân viên Đào tạo Lãnh đạo Thanh niên Quốc gia cho những người có kiến thức
đặc biệt về hướng đạo và sẽ dành một tuần để đào tạo lãnh đạo thanh niên của phong trào của chúng tôi. Bạn có thể tổ chức dịch vụ cả trong đội ngũ nhân viên của trại hè và trong đội ngũ nhân viên thanh niên quốc gia. Độ tuổi tối thiểu cũng giống như đối với nhân viên trại hè với một vài trường hợp ngoại lệ. Parent / Pal và Cub Day tại Trại Camp Edward tổ chức nhiều chương trình cả ngày và cuối
tuần. Nhân viên Trại Mùa Đông Hỗ trợ các chương trình cuối tuần tại Trại Sheppard cho Hướng đạo sinh và Hướng đạo sinh BSA. Mùa cắm trại này kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3 hàng năm. Cố vấn đào tạo (vị trí không được trả lương) Nhân viên, thường là 14-15 tuổi, những người được đào tạo để trở thành một nhân viên được trả lương. Được sử dụng trong tất cả các trại và chương trình. Nó có thể
là cả một mùa hoặc một khoảng thời gian ngắn hơn. Vị trí tình nguyện viên Như trong mọi hoạt động trinh sát, các nhà lãnh đạo tình nguyện đóng một vai trò quan trọng. Các vị trí như ủy viên, bác sĩ / bác sĩ, giáo sĩ và những người khác làm cho các chương trình trại hiệu quả hơn. Để đăng ký tất cả những điều trên, vui lòng đọc và điền vào mẫu đơn: Thông tin trại và Danh sách liên hệ trại THEO DÕI
CHÚNG DO những hạn chế hiện tại, chúng tôi không thể chứa bất kỳ khách nào trong trại. Trại Parsons là một trại trinh sát BSA do Hội đồng Trưởng Seattle điều hành và duy trì. Nó được đặt theo tên Reginald Hascall Parsons, a Seattle financier and philanthropist who helped bring scouting to Seattle. Mặc dù chúng tôi hoạt động chủ yếu trong suốt mùa hè, trại hoạt động quanh năm. Những tháng mùa
đông được dành riêng cho các khu cắm trại cuối tuần và các buổi đào tạo, cũng như cho các sự kiện làm việc hàng tháng nổi tiếng thế giới của chúng tôi. Trại Parsons là một trong những trại trinh sát lâu đời nhất ở tại Hoa Kỳ. Chúng tôi là trại hoạt động lâu đời nhất ở phía tây Mississippi và là một trong số ít sử dụng nước muối mở cho tất cả các hoạt động của nước. Kể từ ngày 7 tháng 7 năm 1919, Trại
Parsons chưa bao giờ ngừng hoạt động hoặc chuyển từ vị trí ban đầu. Nằm trên bán đảo Olympic trên bờ kênh đào Hood, chúng tôi có vị trí và cơ sở hoàn hảo để tiếp tục thí nghiệm tuyệt vời mà Chúa Baden-Powell (khách của chúng tôi vào năm 1926) bắt đầu hơn 100 năm trước. Đọc câu chuyện của chúng tôi để tìm hiểu về quá khứ của chúng tôi tốt hơn. Mỗi tuần chúng tôi coi như tuần đầu tiên và duy
nhất của chúng tôi. Trại Parsons là một trại Hướng đạo BSA truyền thống kéo dài sáu đến tám tuần mỗi mùa hè. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên xuất sắc đến từ tất cả các vùng của Tây Bắc Thái Bình Dương cũng như trên toàn quốc. Khác với chương trình truyền thống trong 440 mẫu Anh của trại căn cứ, chúng tôi cũng cung cấp một chương trình phiêu lưu cao với chèo thuyền kayak và chèo thuyền trên
kênh Đào Hood. Hầu hết đến trại hè chỉ để tìm kiếm niềm vui, nhưng nhiều người rời trại Parsons, một trại trinh sát 100 tuổi trên Puget Sound, với kho báu hơn. Parsons scouts là một trong những người đầu tiên đến thăm dãy núi Olympic và bắt đầu tiết kiệm cuộc sống, tiến hành các cuộc thám hiểm khoa học, các công ty lớn, giữ một số văn phòng cao nhất tại Hoa Kỳ, và nhiều hơn nữa. Trong loạt phim
tài liệu phát thanh này, Ben Dietderich mang Camp Parsons đến với bạn. Lắng nghe chính mình với những gì nằm đằng sau sự kỳ diệu mà làm cho rất nhiều người đàn ông trưởng thành gọi trại trinh sát từ xa này về nhà. Trang web này đã được phát triển như một công cụ cho nhân viên hiện tại để cung cấp thông tin cập nhật cho mỗi chi nhánh có kế hoạch tham gia Trại Parsons. Thông tin mới nhất có
thể được tìm thấy ở đây, trực tiếp từ nhân viên trại. Để biết tin tức chính thức từ các hướng đạo sinh hoặc tải xuống các tài liệu chính thức, hãy truy cập trang web của Hội đồng Trưởng Seattle (cũng có trang web của Camp Parsons) hoặc truy cập trang web quốc gia. Trại Parsons được công nhận bởi Chương trình Công nhận Trại Quốc gia BSA (NCAP). Đây là một trang web cho Camp Parsons, nhưng
nó không phải là trang web chính thức của BSA. Bất kỳ ý kiến hoặc quan điểm thể hiện trong bất kỳ phần nào của trang web này không thể hiện quan điểm của Hội đồng Trưởng Seattle hoặc hướng đạo sinh nam của Mỹ. Để biết tin tức chính thức từ các hướng đạo sinh hoặc tải xuống các tài liệu chính thức, hãy truy cập trang web của Hội đồng Trưởng Seattle, cũng có trang web Camp Parsons, trên
www.seattlebsa.org, hoặc truy cập trang web quốc gia ở www.scouting.org. Trang web này đã được phát triển như một công cụ cho nhân viên hiện tại để cung cấp thông tin cập nhật cho mỗi chi nhánh có kế hoạch tham gia Trại Parsons. Trang này được xem xét và cập nhật hàng ngày nếu cần thiết. Tất cả thông tin liên quan đến hoạt động trại được cập nhật và cập nhật trên trang web này, bao gồm các
biểu mẫu đã tải xuống, ngay cả khi ngày dường như không chính xác. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết xấu nào, vui lòng gửi các liên kết này để info@campparsons.com . Để xem các ưu đãi Merit Badge hiện tại của chúng tôi, đây là Lịch trình tiến bộ của chúng tôi. Tất cả các huy hiệu công đức của chúng tôi được ký kết trong trại; chúng tôi hiện không đăng ký trực tuyến. Trại Parsons là Trại Hướng đạo do
Hội Đồng Nam Hướng đạo Seattle điều hành và duy trì. Tiểu hành tinh này được đặt tên theo Reginald Hascall Parsons, một nhà tài chính và nhà từ thiện ở Seattle, người đã giúp đưa trinh sát đến Seattle, từng là chủ tịch đầu tiên của hội đồng và vận động quyên góp tiền để mua đất mà trại đặt trụ sở. Mặc dù chúng tôi hoạt động chủ yếu trong suốt mùa hè, trại hoạt động quanh năm, và những tháng mùa
đông được dành riêng cho các khu cắm trại cuối tuần và các buổi đào tạo, cũng như cho các sự kiện làm việc hàng tháng nổi tiếng thế giới của chúng tôi. Trại Parsons là một trong những trại hướng đạo lâu đời nhất ở tiểu bang Hoa Kỳ. Chúng tôi là trại hoạt động lâu đời nhất ở phía tây Mississippi và là một trong số ít các trại sử dụng một căn cứ hải quân mở cho tất cả các hoạt động trinh sát dưới nước.
Kể từ ngày 7 tháng 7 năm 1919, Trại Parsons chưa bao giờ ngừng hoạt động hoặc chuyển từ vị trí ban đầu. Nằm trên bán đảo Olympic trên bờ kênh đào Hood, chúng tôi có vị trí và cơ sở hoàn hảo để tiếp tục thí nghiệm tuyệt vời mà Chúa Baden-Powell (khách của chúng tôi vào năm 1926) bắt đầu hơn 100 năm trước. Đọc câu chuyện của chúng tôi để tìm hiểu về quá khứ của chúng tôi tốt hơn. Chúng ta
làm gì đây? Mỗi tuần chúng tôi coi như tuần đầu tiên và duy nhất của chúng tôi. Trại Parsons là một trại trinh sát truyền thống chạy trong chín tuần trong mùa hè. Chúng tôi có nhân sự xuất sắc đến từ tất cả các vùng của Tây Bắc Thái Bình Dương cũng như Hoa Kỳ. Khác với chương trình truyền thống trong 440-acre trại cơ sở, chúng tôi cũng cung cấp một chương trình phiêu lưu cao với đi lang thang đến
rừng Olympic và kayak / kayak treks trên kênh Đào Hood. Kiểm tra chương trình của chúng tôi và thông tin về cuộc phiêu lưu cao. Một liên kết đến mẫu đơn đăng ký 2015 có thể được tìm thấy dưới đây. Các hình thức ứng dụng phiêu lưu cao có thể được tìm thấy ở đây. Bạn muốn đăng ký năm 2016? Click vào đây Tuần 1 26 Tháng Sáu-2 Tháng Bảy Tuần 2 Tháng Bảy 3-9 Tháng Bảy Tuần 3 Tháng Bảy
10-16 Tháng Bảy (FULL) Tuần 4 Tháng Bảy 17-23 Tháng Bảy (FULL) Tuần 5 Tháng Bảy 5 24 -30 Tháng Bảy (FULL) Tuần 6 Tháng Bảy 31 tháng 7-6 Tháng Tám Tuần 7 Tháng Tám -13 Tháng Tám Tuần 8 14-20 tháng 8, 970 Bee Mill Rd, Brinnon, WA, Us 983205.299 Personen waren hier Mountain Meet SeaZeltplatz · Thể thao und Freizeit · Gemeinnützige Tổ chứcMehr ansehenWeniger
anzeigenSeitentransparenenzFacebook möchte mit diesen Thông tin minh bạch machen, worum es bei dieser Seite geht. Hier erfährst du mehr zu den Personen, chết Seiten verwalten und Beiträge darin posten. Alle ansehen Seattle Hội đồng chuyển hướng ở đây. Xem thêm Hội Đồng Thành Phố Seattle. Chief Seattle CouncilOwnerBoy Scouts of AmericaCountryUnited StatesMembership40,000+
Website Scouting portalChief Seattle Council (tên ban đầu là Seattle Area Council) là một hội đồng địa phương điều chỉnh các hoạt động hướng đạo của Nam Hướng đạo Mỹ ở phần lớn khu vực Âm thanh và Seattle, bao gồm gần như toàn bộ bán đảo Olympic. Olympic. Hội đồng được chia thành các huyện: Quận Alpine: Lãnh thổ của nó bao gồm Issaquah, North Bend, Sammamish, Renton Highlands và
East Bellevue. Quận Aquila: Lãnh thổ của nó bao gồm West Seattle, Burien, Normandy Park, SeaTac, Des Moines, Tukwila và Đảo Vashon. Quận Aurora: Lãnh thổ của nó bao gồm phía bắc Seattle, Lake Forest Park, Washington and Shoreline, Washington Cascade District: Lãnh thổ của nó bao gồm Bellevue, Mercer Island và North Renton Foothills District: Lãnh thổ của nó bao gồm Maple Valley,
Auburn và Black Diamond Green River District: Lãnh thổ của nó bao gồm chủ yếu là các khu vực Kent, Washington và Renton, Washington. Quận Núi Olympus: Lãnh thổ của nó bao gồm Port Angeles, Washington, Sequim, Washington, Port Townsend, Washington và những người khác ở Clallam và Jefferson Countyies North Lakes District: Lãnh thổ của nó bao gồm Bothell, Washington, Kenmore,
Washington và Woodinville, Quận Washington Orca: Lãnh thổ của nó bao gồm Đảo Bainbridge, Trung Kitsap và Bắc Kitsap. Quận Sammamish Trails: Lãnh thổ của nó bao gồm Redmond, Washington và Kirkland, Quận Washington Sinclair: Lãnh thổ của nó bao gồm Belfair, Bremerton, Port Orchard và các cộng đồng Quận Thunderbird xung quanh: Lãnh thổ của nó bao gồm Beacon Hill, Capitol Hill,
Central Seattle, South Seattle, Rainier Valley. Trại Edward Camp Edward, trước đây gọi là Trại Brinkley, là một trại ở Snohomish, Washington. Nó được thành lập vào năm 1967 và ban đầu tổ chức một chương trình trại hè cho các trinh sát, nhưng kể từ đó đã chuyển sang một chương trình trại hè cho Ấu sinh Hướng đạo. Trại Pigott Camp Pigott,[2] (được đặt theo tên của cựu Giám đốc điều hành Paccar
và nhà từ thiện Charles M. Pigott), đã điều hành chương trình trại hè kể từ khi nó mở cửa trở lại vào năm 2003. Nó trước đây được gọi là Trại Omache và đã bị đóng cửa từ năm 1991. Trại Pigott nằm trên Hồ Hughes ở Snohomish, Washington. Tuyến cáp treo dài 35 km được gọi là C.O.P.E. Course là một thiết kế phi tuyến tính, cho phép Hướng đạo sinh lựa chọn từ nhiều thách thức và con đường khác
nhau. Trại cũng bao gồm một tháp leo núi 42'covered với ba bề mặt leo núi (bao gồm một bề mặt đá thực sự và nhô ra) và một bề mặt hàn hai băng tần. Trại Pigott cũng có khóa học đi xe đạp leo núi và cửa hàng thợ rèn. Khu cắm trại có khu vực ăn uống với nhà bếp công nghiệp cỡ lớn và lò sưởi trong nhà/ngoài trời ở sảnh đợi chính. Trại Pigott là nơi có Nhà dài nghi lễ Order of the Arrow T'Kope
Kwiskwis Lodge. Trại Sheppard Camp Sheppard là một trại bên ngoài Enumclaw, Washington. Sheppard không điều hành một chương trình cắm trại hướng đạo sinh, nhưng điều hành một số chương trình Hướng đạo khác, bao gồm chương trình Trại Mùa đông cho các hướng đạo sinh và hướng đạo sinh. Từ năm 2011 Sheppard là nơi đào tạo lãnh đạo thanh niên của hội đồng quốc gia, thường tham gia
bốn phiên mỗi năm vào mùa hè. Cho đến năm 2009, Trại Sheppard là căn cứ của High Adventure, các chương trình được cung cấp đi xe đạp leo núi và đi phượt. Cho đến năm 2014, cô điều hành các chương trình cắm trại Mom &amp; Me / Dad &amp; Me trước khi được chuyển đến Trại Edward. Trại Parsons Camp ParsonsLocationBrinnon, WACoordinates47.755656,-122.85676July 7, 1919 (1919-0707) Website Được thành lập vào năm 1919, Trại Parsons [5] là trại trinh sát lâu đời nhất ở phía tây sông Mississippi và là một trong những hướng đạo sinh hoạt động vĩnh viễn lâu đời nhất ở Hoa Kỳ ở vị trí ban đầu. Nó nằm trên Jackson Cove, một phần của kênh đào Hood, trên bán đảo Olympic, phía bắc Brinnon, Washington, và phía nam Quilcene, Washington. Địa điểm cắm trại được chọn bởi Giáo sư
Edmund Meany, Thiếu tá Edward Ingraham và các thành viên của Hội đồng Giáo vùng Seattle. Nó được mua từ John Strom vào tháng 5 năm 1919 và được đặt tên theo chủ tịch đầu tiên của hội đồng, Reginald H. Parsons. Booth Hall (Silver Marmot Grill hiện tại) được xây dựng vào tháng 5 và tháng 6 năm 1919 và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1919, 100 Hướng đạo sinh
đã đến Trại Parsons cho mùa giải đầu tiên của họ, kéo dài sáu tuần và chưa bị dừng lại kể từ đó. Năm 1937, một trại riêng biệt dành cho trinh sát viên được thành lập trên địa điểm này và đặt tên là Camp Meany để vinh danh cố Giáo sư Edmund Meany, ủy viên trinh sát đầu tiên của Seattle. Trại được sáp nhập với Trại Parsons vào năm 1941, và phòng ăn của trại phục vụ như một phòng ăn cho Trại
Parsons cho đến mùa hè năm 2014, sau đó nó được nâng lên và một phòng ăn mới được xây dựng và dành riêng vào tháng 6 năm 2015. Mỗi mùa hè, hàng ngàn trinh sát từ Tây Bắc Thái Bình Dương và khắp Hoa Kỳ và Canada tham gia vào trại. Trại Parsons là trinh sát duy nhất sử dụng bãi biển nước mặn cho tất cả các môn thể thao dưới nước. Trại Parsons cũng có đi bộ đường dài cho các trinh sát
để khám phá Dãy núi Olympic và chèo thuyền để khám phá Kênh Hood. Order of the Arrow T'Kope Kwiskwis LodgeLodge ChiefKyler HowardLodge AdvisorDoug WithersStaff AdvisorDoug Mitschke Website local lodge Chief Seattle Council in Order of Arrows is T'kope Kwiskwis, thành lập năm 1954. Tên này được dịch là [Order] of the Silver Dawn và đề cập đến xã hội ban đầu của hội đồng danh dự,
được thành lập tại Trại Parsons, Silver Pig. Không giống như các ngôi nhà khác ở Hoa Kỳ mặc đồng bằng phong cách regalia Ấn Độ tại lễ kỷ niệm của họ, T'Kope, cùng với các ngôi nhà lân cận, đeo chăn nút. Vào tháng 4 năm 2013, T'Kope Kwiskwis đã hoàn thành việc xây dựng lại ngôi nhà dài nghi lễ tại Trại Pigott, được sử dụng cho lễ đặt tên. Năm 2012, T'Kope Kwiskwis đã giành được Giải thưởng
Dịch vụ Quốc gia OA. [8] Xem thêm Scouting in Washington References ^ Camp Edward ^ Camp Pigott ^ Camp Sheppard ^ Chuck Caley (2009-11-14), Camp Sheppard High Adventure Base, BSA, truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2016 ^ Camp Parsons | Hướng đạo sinh cắm trại BSA Cảnh sát trưởng Seattle. Trại Parsons. Nguồn: 2019-07-02. ^ Eby, Hướng đạo sinh lâu đời nhất của David L. America ↑ ^
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