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GIÒ NON 

1. Sir Robert Baden-Powell, a British Army Lt. General, was born on February 22,1857. He 

founded the Scout Movement in 1907. 
 

Cụ Baden Powel là người sáng lập ra phong trào Hướng Đạo thế giới. Sinh nhật của cụ 

vào ngày 22 tháng 2 năm 1857. 

 

2. Chi Lang was formed as Explorer Post 279 on 2/22/1979 by three high school students 

and 2 college students who served as Advisors. On October 14, 2018, Chi Lang was 

updated to 2279 so that both boys and girls troop may have the same number. In Au 

Doan, there’s two packs, Lac Long Quan and Au Co.  

 

Lien Doan: Chi Lang   Yell: Tien 

 

Au Doan: Soi Con   Yell: Gang Suc 

 

Lac Long Quan. Trắng, Xám, Nâu, Đen Yell:    Yahoo! 

 

Au Co:  Hồng-Xinh, Vàng-Tươi, Xanh-Vui, Tím-Đẹp 

 

Tên của Liên Đoàn : CHI LĂNG ; Khẩu hiệu: TIẾN 

 

3. Con Rồng, Cháu Tiên 

 

A long time ago, there was a dragon named Lac Long Quan who lived in the sea. He rose 

from the sea to meet an angel by the name of Au Co, who came down from the mountain. 

They both got married and had 100 eggs. After they hatched, these eggs became 100 

children. Then Lac Long Quan brought 50 children down to the sea while Au Co brought 

50 children up the mountain. One of the children became Emperor, or Vua Hung Vuong, 

the founding father of Viet Nam. Because of this legend, Viet Nam is referred as “Con 

Rồng, Cháu Tiên” or “Son of a Dragon, Daughter of a Fairy.” 

 

Câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ Ngày xưa, có một vị thần Rồng tên Lạc Long Quân 

từ dưới biển lên, gặp bà tiên là Âu Cơ từ trên núi xuống. Hai người thành vợ chồng, sanh 

ra 100 trứng, nở thành 100 người con. Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển, bà Âu Cơ 

đem 50 con lên núi. Một trong những người con này trở thành Vua Hùng Vương thứ 

nhất, ông tổ của người Việt Nam. Vì thế, dân Việt Nam được gọi là “Con Rồng, Cháu 

Tiên”. 
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4. Lời Hứa Sói con: Em xin hứa gắng sức, 

- Trung thành với tín ngưỡng, tâm linh, tổ quốc và quốc gia em. 

- Hiếu thảo với cha mẹ. 

- Tuân theo Luật Sói con, và mỗi ngày làm vui lòng một người. 

 

 Meaning:  I promise to do my best 

- To be loyal to my faith, spiritual life, motherland (Vietnam) and 

my country (United States) and practice my spiritual life, 

- To honor and respect my parents 

- To obey the cub scout laws and to make a person happy daily 

 

5. Thuộc 3 bài hát: 

 

Giò Non 

 

Giò Non ơi, Giò Non ơi, ra mà ca hát chơi này 

Anh Sói già cầm tay ta đố: “Đố Sói con đánh răng này 

Sói đánh răng, đánh răng này, à, a, á 

 

Lúc Thú Vui Này 

 

Lúc thú vui này, lòng còn quyến luyến anh/chị em chúng mình 

Lúc thú vui này, lòng còn những muốn anh/chị em thấu tình 

Rời tay nhau chớ lâu nhé, tình anh/chị em chớ quên nhé 

Lòng anh/chị em nhớ nhau, tuy xa mà hóa ra gần. 

 

Bài Ca Chính Thức Sói Con 

 

Vòng quanh đây anh em / Sói Con, 

Bầy Sói nhà Nam vùa khéo ngoan. 

Cầm tay nhau anh em / hứa sao Sói con / 

Gắng sức luôn / hát múa vui chăm làm. 

Cùng nhau chúng ta mắt trông / xa, bé theo già 

Ù ! Akêla, chúng em đây mà. 

 

6. The Grand Howl Ceremony (Lễ Tiếng Rống Lớn) 

 

All soi con gathered around in a circle. Akela will walk to the middle of the circle and spread 

his/her arms out horizontally to the body. With this signal, all soi con should come to the “Alert” 

position, standing straight with their feet together. 
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Akela will then make a downward gesture by bringing his/her hands down to the sides. All 

invested soi con will crouch down, make the two-fingered scout sign with both hands on the 

grown between their knees and say, “A-Ke-la. We will do our best.”  

 

 

At the last word, best, all soi con will return back to the standing position, pointing the two-

fingered scout sign with their right hand and dropping their left hand to make the cub salute. (For 

all those who are not invested, they do they two finger scout sign closed together, not opened 

like a V-shape.   then return to a standing position.   

 

DKM yells, “DYB, DYB, DYB, DYB” (Do Your Best) 

 

Soi Con replies, “We will DOB, DOB, DOB, DOB” 

 

Akela replies, “Thank you Soi Con. Good Hunting.” 

 

7. Know the Cub Salute, hand shake and their meanings. 

 

Cub salute- the two fingers stand for the wolf’s ears and two cub scout promises. The 

salute is always done on the right hand, with the two fingers spread open, at about 

shoulder level.  If a scout is not invested, the salute is similar, except the two fingers are 

kept closed rather than opened.  

 

Cách chào của Sói con & ý nghĩa cách chào: 

 

Hai ngón tay tượng trưng cho hai tai Sói và hai lời hứa của Sói con (riêng Sói con Việt 

Nam có thêm lời hứa thứ ba là “hiếu thảo với cha mẹ”).Chào bằng tay phải, hai ngón tay 

trỏ và giữa xòe ra, cánh tay đưa ngang vai. 

 

8. Investure Ceremony 

 

After completing the Gio Non program, soi con will go through a simple thu thach. 

Before the ceremony, parents will ask the soi con to work on two things to before the soi 

con goes off to join the pack. There ceremony will include the soi con reading the Luat 

Rung and Luat Bay.  

 

Lễ Tuyên Hứa: 

 

Sau khi hoàn tất chương trình Giò Non, Sói con sẽ trải qua một cuộc thử thách, và sẽ 

được đọc Lời Hứa Sói con trước Sói Già, Phụ Huynh và cả bầy để được chính thức gia 

nhập phong trào thế giới. Các Sói con sẽ được một sợi dây cá nhân màu vàng. 


