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ẤẤUU  ĐĐOOÀÀNN  CCHHII  LLĂĂNNGG  

PACK 279 / 1279  

  

GG  II  ÒÒ    NN  OO  NN  

  
 

Tên - Name: ________________________________        Số Hướng Đạo Sinh – BSA/GSUSA ID: ________________ 
 
Ngày Mang Khăn - Date Earned Neckerchief: _____________________ Đàn - VN Den Color: ____________ 
 

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

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

1. Có số Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ1 (ghi trên). Must have Family BSA/GSUSA ID number1 (above). 

Đồng phục và khăn quàng phải sạch, và được mặc ngay thẳng2 trước khi đến các nơi sinh hoạt. 

Uniform and neckerchief must be worn clean and neat2, before coming to any meeting or event. 

1) ______________  

2) ______________ 

2. Biết Cụ Baden Powell là ai và ngày sanh của Cụ - Know who Baden-Powell is and his date of birth:  

 

 

 _____________ 

3. Biết ý nghĩa của số 279 & 1279. Know the meaning of the troop numbers 279 & 1279 

 

 

 _____________ 

4. Học & hiểu 3 Lời Hứa Sói Con1. Learn and Understand the 3 Cub Promises (In Vietnamese) 1. 

 Explain the differences between a “duty” and a “good deed” 

 

1) _______________  
 

   ________________ 

5. Hiểu Luật Rừng & Luật Bầy. Explain the Laws of the Jungle and of the Pack in Vietnamese: 

 What does “Sói con không nghe mình” mean? 

 

 What does the Pack do to help you, or why do you need the Pack? 

 

 What can you do to help the Pack, or why does the Pack need you? 

 

 Try to understand and explain “Luật Bầy”. 

 

 

 

 _____________ 

  

 _____________ 

 

 _____________ 

  

 _____________ 

6. Ghi & nhớ tên các bạn trong đàn. Write and Remember the names of all your Đàn’s peers 

 

 

Ghi tên các Trưởng hoặc Sói Già. Write down all Trưởng and/or Sói Già names 

 

 

 

    _______________  
   
 
    _______________  
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7. Đóng một vai trong truyện Rừng Xanh1 & Lạc Long Âu Cơ2 

    Play a character from the Jungle Book story1 and the Legend of Lạc Long & Âu Cơ2 

 Tell the Jungle Book story by naming the important characters 

 

 

 Who are the parents of the first king Hùng Vương?  

 

 

1) ______________  
 
2) ______________  
 

   _______________  
   
 
 _______________ 

8. Liệt kê những vật cần mang theo khi sinh hoạt ngoài trời hay qua đêm. Create a checklist of 

necessary items for outdoor activities or sleepover. Use this checklist for your outings. 
 _______________  

9. Tìm hiểu nguyên tắc vệ sinh và phòng bệnh. Learn the basics of hygiene and prevention 

 Why being clean is important to avoid illness? 

 

 _______________ 

10. Dạy1 bạn học Vểnh Tai cách thắt khăn quàng & nút đơn. Teach1 a Vểnh Tai friend how to tie the 

neckerchief and the overhand knot. Name(s) of VT _____________________________________ 

Học2 cách thắt nút dẹt & thòng lọng. Learn2 the “running knot” and the “square knot”. Who did 

you learn from? ____________________________ 

1) _______________  
 
2) _______________  

11. Phân biệt các dấu hiệu và cách chào Sói Con.  

 Know the cub sign and salute (with and without hat). 

 

 ________________ 

12. Biết hát (Learn and sing): Bài Ca Ngành Sói1; Lúc Thú Vui Này2; Giò Non Ơi3 

 

Sing all other songs with Sói Già, 1 Sao, 2 Sao, etc… 

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 items below after reasonable effort from your Cub: 
Phụ Huynh: 

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

- Biết chào hỏi lễ phép. Learn to greet politely. 

- Biết tự giới thiệu và thăm hỏi đối phương khi dùng ĐT. Know how to introduce self, and ask for 

someone by phone. 

- Biết cách nói lên những điều quan trọng đầu tiên khi dùng ĐT (ví dụ hỏa hoạn, thương tích…). 

Know how to say the first important thing by phone (for example fire, injured person…). 

 

14. Nói tiếng Việt trong gia đình. Vâng lời cha mẹ. Dọn giường & soạn bàn ăn 

Speak Vietnamese at home. Obey parents. Clean up bed and prepare dining table 
 

15. Biết đường từ trường về nhà. Biết chỉ nhà và những nơi quen thuộc trên bản đồ thành phố. 

Know the way from school to home. Show your house and other common places on a city map. 
 

16. Lập thời khóa biểu cho tuần tới. Draft a daily schedule for the next week.  

 

Ngày Lễ Giò Non. Date of Giò Non Ceremony:  ___________________________________________________  

 

Tại. Location: ________________________________________________________________________________  


