
   ẤU ĐOÀN CHI LĂNG 

 

CHƯƠNG TRÌNH MỘT SAO 

(ONE STAR) 

Name: ___________________________   Đàn: ________________________ 

Date Started: ___________     Date Completed: __________ 

           Soi Gia  

      

1. Know the components and meaning of the Vietnamese _________________ 

and American flags. 

Biết rõ thành phần và ý nghĩa cờ Việt Nam & cờ Mỹ.   

 

2. Know the shape and location of Vietnam and USA.   _________________ 

Biết hình dáng và vị trí nước Việt Nam & Mỹ.  

 

3. Know the structure of your pack and names of    _________________ 

all Old Wolves. 

Biết tổ chức của Ấu Đoàn Chi Lăng và tên các Sói Già.  

 

4. Know how to tie and when to use these 3 knots    _________________ 

Biết cách thắt và công dụng của 3 nút dây.  

 

- nút dẹp (square knot)   _____ 

- nút thòng lọng (running knot)  _____ 

- nút thuyền chài (clove hitch knot)  _____ 

 

5. Know 8 Road Signs / Biết 8 Dấu đường     _________________ 

 

6. Know how to catch Morse code.      _________________ 

Biết cách nhận Morse.  

 

7. Know the following first aid      _________________ 

- chảy máu mũi (nose bleed) 

- trầy hoặc đứt tay ( sratch or cut) 

- u đầu, sưng trán ( bump on head or forehead) 

 

 

 

 

 



   ẤU ĐOÀN CHI LĂNG 

 

 

8. Memorize 3 Songs / Thuộc 3 bài hát.     _________________ 

 

- Baloo khuyên Sói   _____ 

- Hoan Hô Anh này Một Cái  _____ 

- Gặp Nhau Đây   _____  

 

9. Know how to reach a clock or watch     _________________ 

Biết cách đọc đồng hồ.  

 

10. Know how to keep yourself, your room and    _________________ 

public place clean. 

Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ở nhà và nơi công cộng. 

 

11. Introduce yourself to a crowd.      _________________ 

Biết tự giới thiệu về mình trước đám đông. 

 

 

12. Know how to avoid getting lost at camp, field trip,   _________________ 

or at crowded places. 

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

 

13. Know how to pack camp equipment and carry your  _________________ 

Backpack + sleeping bag to campground. 

Biết tự sắp xếp đầy đủ dụng cụ đi trại vào balô,  

tự đeo balô & mang túi ngủ từ xe vào đến lều trại. 

 

14. Attend one camping trip with your pack or troop.   _________________ 

Tham dự một kỳ trại với Bay 

 

15. Speak Vietnamese with Vietnamese people.    _________________ 

Nói tiếng Việt với người Việt Nam. 

 

16. Respect the elders, get along with your siblings and friends. _________________ 

Lễ phép với người lớn, hòa đồng với anh chị em, bạn bè. 

 

17. Know how to answer phone politely.     _________________ 

Biết trả lời điện thoại một cách lịch sự. 

 

18. Know how to fold clothes and put away neatly.    _________________ 

Biết gấp quần áo & cất ngăn nắp vào tủ. 

 

19. Know how to tie shoes’ lace and clean your shoes.   _________________ 

Biết cột dây giầy & giặt giầy khi lấm bẩn. 
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20. Keep your room always clean, brush teeth    _________________ 

and take shower by yourself.  

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

 

21. Do one house chore daily.       _________________ 

Làm một công việc nhà đều đặn mỗi ngày. 

 

22. Put on your uniform, bring snack and drink to scout meeting.  _________________ 

Tự thay đồng phục, mang bình nước và thức ăn khi đi họp. 


