
  ẤU ĐOÀN CHI LĂNG 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HAI SAO 

(TWO STAR) 

 

Name: ___________________________   Đàn: ________________________ 

Date Started: ___________     Date Completed: __________ 

           Soi Gia  

      

1. Know the names of all Liên Đoàn’s leaders    _________________ 

and the Liên Đoàn ’s motto. 

Biết tên các Trưởng và khẩu hiệu Liên Đoàn Chi Lăng. 

  

 

2. Know how to find direction using compass.    _________________ 

Biết định phương hướng bằng la-bàn.  

 

3. Know 10 road signs.       _________________ 

Biết 10 dấu đường. 

 

4. Know how to tie and when to use these 2 knots:    _________________ 

Biết cách thắt và công dụng của 2 nút dây 

 

- nút Ghế Đơn (bowline knot)   ______ 

-nút Cột Dây Lều (two half hitches knot)  ______ 

 

5. Know the following first aid procedures:   _________________ 

Biết cách cứu thương 
 

- phỏng nhẹ (first degree burn) 

- băng đầu (head bandage) 

 

6. Memorize 2 songs with the moves    _________________ 

Thuộc 2 bài hát và động tác. 

 

- Anh em ta về _____ 

- Nhảy lửa  _____ 



  ẤU ĐOÀN CHI LĂNG 

 

 

 

7. Know how to catch Morse code, letters and numbers  _________________ 

Biết cách nhận Morse, cả chữ lẫn số 

 

8. Know what to do when you get lost.    _________________ 

Biết cách đối phó khi đi lạc. 

 

9. Know the use of Semaphore.     _________________ 

Biết công dụng của Semaphore. 

 

10. Know how to react in case of emergency.     _________________ 

Biết đối phó trong trường hợp khẩn cấp. 

 

11. Know how to protect yourself from the sun.   _________________ 

Biết bảo vệ mình dưới ánh nắng mặt trời. 

 

12. Do a 2-minutes speech in front of a crowd.    _________________ 

Thuyết trình 2 phút trước đám đông. 

 

13. Know how to lead your Den.     _________________ 

Biết cách dẫn Đàn. 

 

14. Make and apply your daily schedule.    _________________ 

Lập thời khóa biểu cho mỗi ngày trong tuần. 

 

15. Speak Vietnamese with Vietnamese people.    _________________ 

Nói tiếng Việt với người Việt Nam. 

 

16. Know how to make a phone call and talk politely.  _________________ 

Biết gọi điện thoại và nói chuyện lễ phép. 

 

17. Know how to boil water and boil egg.    _________________ 

Biết đun nước sôi và luộc trứng 

 

18. Know how to thread a needle and sew a button.   _________________ 

Biết xỏ chỉ và đơm nút. 

 

19. Make your bed and clean your room.    _________________ 

Tự dọn giường khi ngủ dậy và giữ phòng sạch sẽ. 

 


