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ẤẤUU  ĐĐOOÀÀNN  CCHHII  LLĂĂNNGG  

PACK 279 / 1279  

  

VV  ỂỂ  NN  HH      TT  AA  II  

  
 

Tên / Name: ______________________________________  Đàn / VN Den Color: _________________________  
 
Ngày nhập Liên Đoàn / Date Joined Chi Lăng: __________________ Số Gia Đình / Family ID number: _________  
 

Sói Con phải học, thực hành, và tự trả lời các câu hỏi dưới đây.  

Learn all items and write answers to all questions below, with your own words.  
Sói Già:  

1. Có đồng phục đầy đủ1; Nón; Bình nước2; Binder có 3 phần dùng cho chương trình học tập, việc 

thiện và ghi chép; sổ sinh hoạt; bút viết3. Phải có số Gia Đình cùa Liên Đoàn Chi Lăng (ghi ở trên)  

Must have complete uniform with all patches and accessories1; hat; water bottle2; binder for all 

uses; pocket notebook; pen3. Must have Family ID number from LĐ Chi Lăng (written above)  

   What is the most important scout item among all your belongings?  

 

1) ______________   

2) ______________   

3) ______________  

  _______________ 

2. Đi sinh hoạt đều đặn* và đúng giờ. Attend meetings regularly* and on time.  

 Like school or scout, name some other of your activities that also require to be on time?   

 

1) ______________   

  _______________  

3. Nghe & xem truyện Rừng Xanh1 & Lạc Long Âu Cơ2  

Learn about (listen to and watch) the Jungle Book story1 and the Legend of Lạc Long & Âu Cơ2  

  Name 4 main characters from the Jungle Book story:  

 

 

  Why do we, the Vietnamese People, call ourselves “children of the Dragon and the Fairy”?  

 

 

1) ______________   

2) ______________   

 

   _______________ 

  

   _______________  

  

4. Thuộc Châm Ngôn Sói1. Know the Cub Scout Motto1  

 When Sói Già calls “Sói Con!”, how do you answer back?  

 

 Say in your own words, what “gắng sức” or “do your best” means  

 

1) ______________  

   _______________ 

   _______________  

5. Biết cách chào Sói Con1, biết hô theo đàn2. Know the cub salute1 & your đàn’s yell2 . Know the 

Scout sign in BSA3 (cub sign) and GSUSA3 

 Which animal howls and sounds “YAWOO”? Why do you yell “Yawoo”?  

 

 What do the colors of the đàn flags represent? What do they make you think of?  

 

 

1) ______________   

2) ______________   

3) ______________  

    ______________ 

   ______________       
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6. Thuộc Luật Rừng & Luật Bầy.1   

Recite by memory in Vietnamese the Law of the Jungle and the Law of the Pack 1    

 Say loud “Sói Con nghe lời Sói Già. SC không nghe mình” in Vietnamese and write what it means:  

 

 Say “Sói Con nghĩ đến người khác trước” out loud in Vietnamese and write what it means:  

 

 Say “Sói Con sạch sẽ, S.C. thật thà, S.C. vui vẻ” out loud in Vietnamese and write what it means:  

 

 

1) ______________   

 

   _______________ 

 

   _______________  

 

   _______________ 

7. Chào hỏi từng bạn trong Đàn1, và ghi tên các bạn dưới đây.  

Greet your đàn’s peers personally1, and write all their names down.  

 

 

1) ______________   

 

   _______________  

8. Biết thắt nút đơn1 (Know the simple overhand knot)1 ; Học cách đeo Khăn2 (Tie a neckerchief)2  

 Remember that boys tie their neckerchief with a running knot, whereas girls do a square knot  

1) ______________   

2) ______________   

9. Biết hát (Learn and sing): 1) Vui Ca Lên; 2) Tập Họp Sói; 3) Giờ Ăn Đến Rồi  

 Have you heard “Bài Ca Ngành Sói” (Vòng quanh đây anh em Sói Con…)? How many times? 

 

1) ______________   

2) ______________   

3) ______________  

Phụ Huynh ký sau khi xác nhận Sói Con có sự cố gắng thực thi những điều này:  

Parents please sign off the items below once your cub has made his/her effort:  
Phụ Huynh:  

10. Nhớ số điện thoại cần thiết, địa chỉ, ngày sanh…  

Remember address, date of birth and important phone numbers…   
 

11. Nói tiếng Việt trong gia đình. Vâng lời cha mẹ. Hòa thuận với anh chị em và bạn bè  

Speak Vietnamese at home. Obey the parents. Be gentle to siblings and friends  
 

12. Biết chào hỏi lễ phép. Biết nói “Dạ, Thưa, Cám ơn…”   

Greet people politely. Say “dạ, thưa, please, cám ơn…”.  
 

13. Rửa tay trước khi ăn. Đánh răng kỹ lưỡng.   

Wash hands before meals. Brush teeth throughly.  
 

14. Siêng năng chăm chỉ làm bài.  

Do homework promptly and diligently.  
 

15. Tránh chơi hoặc xem những chương trình TV không mục đích giáo dục.  
Restrict the use TV or electronic devices to learning. Avoid non-educational games or programs.  

 

16. Thu hoặc xin CD, hoặc download nhạc sinh hoạt HĐ, cho SC nghe mỗi khi có thể 

Record or obtain a CD, or download VN scout songs, for Cubs to listen & learn, whenever possible. 
 

 

Ngày Lễ Mang Khăn. Date of Vểnh Tai Ceremony:  ___________________________________________________   

 

Tại. Location: _________________________________________________________________________________  


