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VỂNH TAI 
 

Name: ___________________________   Đàn: ________________________ 

Date Started: ___________     Date Completed: __________ 

Sói Già: 

 

1. Attend all meetings regularly and on time.   __________________ 

Đi sinh hoạt đều đặn và đúng giờ  

 

2. Must have complete uniform, binder, pocket notebook,  __________________ 

good deed book and pen/pencil 

Có đầy đủ đồng phục Sói con, sổ HĐ, sổ tay, sổ thiện & bút.  

 

3. Tell “The Jungle Book Story”     __________________ 

Kể lại “Câu chuyện Rừng Xanh”  

 

4. Understand and memorize the Cub Motto and    __________________ 

Law of the Jungle. 

Hiểu và thuộc Châm Ngôn & Luật Rừng  

 

5. Understand and memorize Law of the pack.   __________________ 

Hiểu và thuộc Luật Bầy.  

 

6. Memorize 3 songs (Thuộc 3 bài hát)    __________________ 

- Tập Họp Sói 

- Vui ca lên nào 

- Giờ ăn đến rồi 

 

7. Know your Den and names of all Cubs in your Den.  __________________ 

Biết tên Đàn và tất cả Sói con trong Đàn của mình. 

 

8. Write your name, address, and phone number correctly. __________________ 

Viết được tên họ, địa chỉ và số điện thoại nhà.  

 

9. Know how to fold and tie the neckerchief.    __________________ 

Biết cách gấp và thắt khăn quàng.  



 

 

10. Speak Vietnamese with Vietnamese people.   _________________ 

Nói tiếng Việt với người Việt Nam.  

 

11. Talk politely and respectfully to older people.   _________________ 

Chào hỏi và thưa gửi người lớn.  

 

12. Do a good deed daily.       _________________ 

Làm một việc thiện mỗi ngày.  

 

13. Finish your homework on time.     _________________ 

Làm bài sau khi đi học về  

 

14. Wash your hands before each meal.    _________________ 

Rửa tay trước và sau khi đi ngủ.  

 

15. Brush your teeth before and after bed.    _________________ 

Đánh răng trước và sau khi đi ngủ.  

 

16. Help your parent setting up dinner table.    _________________ 

Giúp mẹ dọn cơm cho gia đình.  

 

17. At least 30 minutes outdoor activities daily.    _________________ 

Sinh hoạt ngoài trời ít nhất 30 phút mỗi ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


