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ẤẤUU  ĐĐOOÀÀNN  CCHHII  LLĂĂNNGG  

PACK 279 / 1279  

  

HH  AA  II      SS  AA  OO  

  
 

Tên / Name: ______________________________________  Đàn / VN Den Color: _________________________  
 
Ngày mang khăn: _____________ Ngày hứa Sói Con: _______________ Ngày lãnh một sao: _____________  
 

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; Nón với 1 sao 1; Bình nước; Binder có 3 phần dùng cho 

chương trình học tập, việc thiện và ghi chép; sổ sinh hoạt; bút viết.2 

Must have complete uniform with neckerchief, rope, whistle; hat with 1 star 1; water bottle; 

binder for all uses; pocket notebook; pen.2 

 Đi sinh hoạt đều đặn và đúng giờ3. Attend meetings regularly and on time3. 

 Ngủ chung lều với các bạn khi đi trại4. Sleep in a tent with friends when camping4. 

 Làm lễ chào cờ. Thay phiên dữ cột cờ & cờ5. Conduct the flag ceremony. Keep the flags and poles5. 

 Hướng dẫn động tác thể dục sau chào cờ6. Lead physical exercises after the flag ceremony6. 

1 ) _______________ 

2 ) _______________ 

3 ) _______________ 

4 ) _______________ 

5 ) _______________ 

6 ) _______________  

2. Kể một chuyện cổ tích, một nhân vật lịch sử, hay nói về ngày Tết hoặc Tết Trung Thu.  

Tell a Vietnamese fairy tale or a historical figure, or discuss about Tết or Trung Thu Festival. 
 ________________ 

3. Soạn 1 vở kịch ngắn. Plan and direct a short skit at camp or sleep-over.  ________________ 

4. Biết cách xem bản đồ và định hướng. Know how to read a map and apply orientation.  ________________ 

5. Biết cách nhận Semaphore. Know how to catch a Semaphore message.  

Draw the signs of these letters (the way you see them): 

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

 

 

 

B:  C:  D:  R:  S:  T: 

 

 

 

 

 

 

 ________________ 

6. Biết các dấu đường - Know all Trail Signs  ________________  

7. Biết cách bắt và giải mật một tin bằng Morse.  

Know how to capture and decode a Morse message. 
 ________________ 
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8. Dạy1 bạn học 1 Sao cách thắt nút thuyền chài & cột lều. Teach1 a 1-Sao friend how to tie a clove-

hitch and a taut-line hitch. Name(s) of 1-Sao _____________________________________  

Học2 cách thắt nút ghế đơn & lèo đơn. Learn2 the bowline knot and the sheet bend. Who did you 

learn from? ____________________________ 

1 ) _______________ 

 

2 ) _______________ 

9. Giới thiệu và nói tốt về một (hoặc vài) người bạn khác. Introduce to praise a (or a few) friend(s).  ________________  

10. Biết áp dụng những nguyên tắc an toàn và tự lập ngoài trời.  

Application of basic safety and survival principles. 
 ________________  

11. Biết cách dựng & dẹp lều.   ________________  

12. Ghi lại một việc thiện mỗi ngày1. Do a good turn each day and write it down1. 

Mỗi lần sinh hoạt, tả một việc thiện trong tuần2. Discuss about one good turn at the meeting2. 

1 ) _______________ 

2 ) _______________ 

13. Bắt nhịp một bài hát cho cả đoàn1. Take the lead to start a song for the pack1. 

Thuộc những bài hát này2 – Know by heart the following songs2:  

        Nhảy Lửa, Nào Về Đây, Tang tình tang tính, Anh em ta về, Mừng Ngày Gặp Nhau 

          ______________        ________________        __________________        ____________________      ____________________  

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:  

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

15. 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.  
  

16. Biết tự soạn balô đầy đủ đi trại. Know how to prepare a complete camping backpack.    

17. Biết tự dọn phòng, tự đi tắm, đánh răng mỗi ngày.  

Keep your room always clean, brush teeth and take shower by yourself 
 

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

 

Ngày Lễ Hai Sao. Date of Hai Sao Ceremony:  _______________________________________________________   

 

Tại. Location: ________________________________________________________________________________ 

 

Set goal with Sói Già for next advancement level:  


