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ẤẤUU  ĐĐOOÀÀNN  CCHHII  LLĂĂNNGG  

PACK 279 / 1279  

  

MM  ỘỘ  TT      SS  AA  OO  

  
 

Tên / Name: ______________________________________   Đàn / VN Den Color: _________________________  
 
Ngày tuyên hứa Sói Con / Date of Cub Oath: ________________________  Số BSA / GSUSA: _______________  
 

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 đủ, khăn, dây, còi; Nón1; Bình nước; Binder có 3 phần dùng cho chương trình học 
tập, việc thiện và ghi chép; sổ sinh hoạt; bút viết2. Đi sinh hoạt đều đặn và đúng giờ3. 

Must have complete uniform with neckerchief, rope, whistle; hat1; water bottle; binder for all uses; 
pocket notebook; pen2. Attend meetings regularly and on time3. 

 Đi tham dự một kỳ trại với đoàn4. Attend at least one camp with the pack4. 

 Biết cột dây cờ và xếp cờ. Cầm cờ khi chào cờ5. Mount and fold the flags. Bear flag at ceremony5. 

 1) ______________  

 2) ______________  

 3) ______________  

 4) ______________  

 5) ______________  

2. Ý Nghĩa của cờ Việt Nam Cộng Hòa1? Describe the flag of the Republic of Vietnam and its meaning1. 

 

Hai ngày lễ lớn truyền thống của VN là ngày nào2? What are the two important traditional festivities in 
Vietnam2? 

 

 1) ______________  

  

 2) ______________  

3. Chỉ vị trí nước Việt Nam và nước Mỹ trên bản đồ1. Show Vietnam and US on a map1. 

Nước Việt Nam giống hình gì trên bản đồ? What shape does Vietnam look like on a map?  

 

Việt Nam có hai quần đảo tên gì? What are the major groups of islands (archipelagos) that belong to 
Vietnam 

 

 1) ______________  
  
  _______________  
  
  _______________ 
 

 

4. Tổ Chức của Ấu Đoàn - Ấu Đoàn’s Structure 

What is the boys pack’s name1? List the current boys đàns by their respective color and yell: 

 

 

What is the girls pack’s name2? List the current girls đàns by their respective color and yell: 

 

 

 1) ______________ 

   _______________ 

 

 2) ______________ 

  _______________ 

5. Cứu Thương: trị chảy máu mũi1, vết thương nhỏ2, u đầu3  

First Aid:  how to treat a nose bleed1, a minor cut2, a head bump3 

 

 

 1) ______________  

 2) ______________  

 3) ______________  

6. Biết cách nhận Morse. Know how to catch a Morse message. Write the code of these letters: 

A:  E: I:  O:  U:  Y: 

L:  M:  N:  R:  S:  T: 

  

  _______________  
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7. Biết 8 dấu đường - Know 8 Trail Signs 
  

   _______________  

8. Đọc đồng hồ - Read the Clock or Watch 

What do the short and long arms respectively show? 

 

How many minutes are there in 1 hour? How many minutes are there between each of the 12 numbers? 

 

   

   _______________  

   

   _______________ 

9. Biết định hướng - Know the cardinal directions. 

 Where do we see the sun first appear in the morning (sunrise)? 

 If we are in the northern side (hemisphere) of the earth, which direction is the sun around noon? 

 In which direction is the sun at the end of the day (sunset)? 

 What is the direction shown by the red tip of the compass needle? 

 Are left and right the same as West and East? Why? 

 

   _______________ 

   _______________ 

   _______________ 

   _______________ 

   _______________ 

10. Dạy1 bạn học Giò Non cách thắt nút dẹt & thòng lọng. Teach1 a Giò Non friend how to tie a square 
knot and a running knot. Name(s) of GN _____________________________________ 

Học2 cách thắt nút thuyền chài & cột lều. Learn2 the clove-hitch and the taut-line hitch. Who did you 
learn from? ____________________________ 

 1) ______________  

 2) ______________  

11. Biết tự giới thiệu trước đoàn. Self introduce in front of the pack.    _______________  

12. Biết cách tránh bị đi lạc khi đi trại, thám du, hay ở chỗ đông người. Biết cách đối phó khi bị lạc. 

Know how to avoid getting lost at camp, field trip, or at crowded places. Know what to do when got lost. 

  

   _______________  

13. Biết luật sinh hoạt ngoài trời. Know the outdoor code.    _______________  

14. Ghi lại một việc thiện mỗi ngày. Do a good turn or good deed each day and write it down. 

Mỗi lần sinh hoạt, tả một việc thiện đã làm trong tuần. Discuss about one good turn at the meeting. 

   _______________ 

   _______________ 

15. Bắt nhịp một bài hát cho cả đoàn1. Take the lead to start a song1 

Thuộc những bài hát này1 – Know by heart the following songs2:  

Baloo khuyên Sói; Hoan hô anh/chị này; Cái nhà là nhà của ta; Vui là vui quá; Gặp nhau đây 

  ____________       ______________         ______________        ___________     ____________ 

 1) ______________  

  

 2) ______________ 

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 after reasonable effort from your Cub: 
 Phụ Huynh: 

16. Cho thấy có điểm học tốt, hay có sự cố gắng. Show school report with “good grades” or “effort”. 
 

 

17. Nói tiếng Việt trong gia đình. Vâng lời cha mẹ. Nói chuyện lễ phép với mọi người 
Speak Vietnamese at home. Obey parents. Speak politely with everyone. 

 

18. Biết tự soạn đồng phục và các vật dụng cần thiết cá nhân trước khi đi sinh hoạt 
Know how to prepare own uniform and all personal necessities before meetings 

 

19. Biết tự dọn phòng, tự đi tắm, đánh răng mỗi ngày. 
Keep your room always clean, brush teeth and take shower by yourself 

 

20. Làm ít nhất một công việc nhà mỗi ngày.  Do at least one house chore each day. 
 
 

 

Ngày Lễ Một Sao. Date of One-Star Ceremony:  ___________________________________________________   

 

Tại. Location: ________________________________________________________________________________  

 


