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11.   Biết tự giới thiệu trước Ấu đoàn. 

_ Sói Con giới thiệu tên, tuổi, lớp, tên trường, gia 
đình, anh chị em, các sở thích, màu sắc, đồ ăn và thể 
thao. 
_ Sói Con kể về lịch sinh hoạt hàng ngày hay cuối 
tuần tiêu biểu. 
_ Sói Con nói về ước mơ hay nghề nghiệp yêu thích 
trong tương lai. 
_ Sói Con phải tự tin, nói to và rõ ràng. 

11.   Introduce your self in front of the pack. 
_  Soi Con introduce your name, age, grade, shool 

name, your family, sibling, hobbie, color, food & 
sport. 

_  Soi Con tell your everyday or weekend schedule. 
 
_  Soi Con talk about your wish or what do you would 

like to be in the future. 
_  Soi Con should be confident, talk loudy and clearly. 

 
 
12.   Tránh đi lạc khi đi trại, thám du hay ở chỗ đông người: 
 

 Sói Con không bao giờ rời khỏi Dàn/Đoàn một 
mình. 

 Sói con phải luôn luôn xin phép người lớn trước 
khi đi và phải luôn luôn có ít nhất 2 Sói Con khác 
đi cùng. 

 
 

12.   Avoid getting lost at camp, field trip, or at crowded 
places: 
 Soi Con never leave the group (Den/Pack) alone. 

 
 Soi Con must ask permission from adult before 

you leave, always follow three buddy systems. 

 
  
13.   Luật sinh hoạt ngoài trời: 
        Là người Hoa Kỳ, Tôi sẽ cố gắng hết sức làm như sau 

 Giữ tác phong sạch sẽ. 
 Giữ cẩn thận với lửa. 
 Giữ thận trọng với chung quanh. 
 Giữ tâm trí minh mẫn. 

 

  13.   The Outdoor code: 
As an American, I will do my best to  
 Be clean in my outdoor manners.  
 Be careful with fire.  
 Be considerate in the outdoors. 
 Be conservation minded. 

 
14.  

 Sói Con phải làm và ghi lại ít nhất một việc thiện 
mỗi ngày vào cuốn sổ tay 

 Sói Con phải kể lại ít nhất một việc thiện đã làm 
trong tuần cho Sói Già. 

  14. 
 Soi Con must do a good turn or good deed each 

day and write it down in note book. 
 Soi Con must discuss at least one good turn or 

good deed with Elder Wolfs. 
 
15.  

 Sói Con phải bắt nhịp một bài hát cho Ấu Đoàn 
 Sói Con phải thuộc và biết hát những bài hát sau 

đây: 
_ Baloo khuyên sói. 
_ Hoan hô anh/chị này. 
_ Cái nhà là nhà của ta. 
_ Vui là vui quá. 
_ Gặp nhau đây. 
 

Baloo Khuyên Sói 
 
Baloo thường khuyên ta rằng, đời bầy tươi sáng là do 
Sói con. 
Anh em mình săn trong rừng, một lòng gắng sức theo 
Bầy. 
Cố lên Sói con chúng ta, kịp theo danh rừng tiến xa.  
Đồng tâm noi gương mà anh Xám đã bày. 
 

  15.  
 Soi Con must take the lead to start a song for Pack 
 Soi Con must know by heart the following songs 

below: 
_ Baloo khuyên sói. 
_ Hoan hô anh/chị này. 
_ Cái nhà là nhà của ta. 
_ Vui là vui quá. 
_ Gặp nhau đây. 
 

Hoan Hô Anh/Chị Này 
 

Hoan hô anh/chị này một cái  
Hoan hô anh/chị này, 

Nào chúng mình hoan hô  
Nào chúng mình hoan hô,  

Nào ta hoan hô. 
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Gặp Nha

 
Gặp nhau đây
ng như đã vụt
ềm hăng say, 
ờng sông núi
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Nhà Của Ta

nhà của ta 
g cha lập ra 
ải gìn giữ lấy
nước non nh
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Vui là
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Vui là
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Vui là vui
 

à vui quá, vu
ui không chỗ
à vui quá, vu
ui không chê

 

Sức 
t 

 

i quá 

ui là vui ghê
ỗ nào chê. 
ui là vui ghê
 chỗ nào. 


