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VỂNH TAI 
1. Meetings are Sundays from 9am until noon.  

• Parents need to check in and check out for meetings and events 

• At least one parent need to be present at the meeting or designate a guardian in case 

of an emergency  

• Hop Doan- meeting only with Au Doan 

• Hop Lien Doan- meeting with Kha Thanh Doan, Thieu Doan and Trang Doan 

• Lien Doan Camp- camp for all Doan usually occurs during Memorial Day Weekend 

and Labor Day Weekend 

 

Giờ sinh hoạt của các Sói con từ 9h sáng tới 12h trưa, thường vào Chủ Nhật. 

 

• Phụ Huynh Check In /Check Out mỗi khi đưa đón các Sói tại nơi sinh hoạt. 

• Họp Đoàn = Họp Ấu Đoàn, các Sói sinh hoạt chương trình của Ấu Đoàn 

• Họp Liên Đoàn (HLD) = các Sói sẽ có giờ sinh hoạt chung với các anh chị Thiếu Đoàn 

và Kha Thanh Đoàn. 

• Trại Liên Đoàn = Phụ huynh phải đi với các Sói. 

 

3. Câu chuyện Rừng Xanh 

 

A young boy got lost inside the deep Seeonee Jungle, when he was chased by the tiger Shere 

Khan and the hyena Tabaqui. As he was crying, a family of wolves from a nearby den decided to 

protect him from the brutal animals, and let him live with them in the den. The mother wolf 

Raksha named the boy, Mowgli.  Because he was still a stranger to the pack, the boy must be 

introduced to Akela, the elder wolf, for acceptance.  

 

Upon the next full moon night, the wolf family brought the boy to the Wolf pack meeting at the 

Council Rock. Akela would allow the boy to remain in the pack, only if at least two other 

animals of the jungle agree to help raising him. Baloo, the bear offered to raise Mowgli by 

teaching him the law of the jungle and the law of the pack.  

 

Bagheera , the panther committed to teach Mowgli how to hunt for food. Since then, Mowgli 

lives like a wolf in the jungle. Other animals, such as the elephant Hathi and the snake Kaa , 

also teach Mowgli how to live in the jungle. 

 

Meanwhile, Shere Khan keeps chasing after Mowgli, and persuades the bad monkeys Bandar-

log to distract Mowgli. They hope that the boy would eventually break the laws, and be expelled 

from the pack. However, the wise boy Mowgli kept obeying the laws and lived up to his 

promises ... 
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Main Characters: 

Akela :  Eldest wolf, leader of the Pack. 

Baloo :  Bear teaching Mowgli the Law of the Jungle and the Pack. 

Bagheera:  Black panther teaching Mowgli hunting skills. 

Hathi :  Elephant entertaining the wolves and teaching Mowgli discipline  

Raksha:  Den's mother wolf. 

Kaa:   Snake who rescues Mowgli from the Bandar-log 

Bandar-log:  Naughty and trouble-making monkeys. 

Shere Khan:  Tiger who loves to hunt for children. 

Tabaqui:  Hyena, the lazy scavenger. 

 

Ngày xưa, ở khu rừng Seeonee có một gia đình Sói gồm Sói cha, Sói mẹ Raksha, và các 

Sói con. Một hôm, nghe tiếng khóc ngoài hang, các Sói ra xem thì thấy một bé trai nhỏ đang bị 

Shere Khan và Tabaqui đuổi theo. Không muốn em bé bị ăn thịt, gia đình Sói đã bảo vệ và nuôi 

em bé. Sói mẹ đặt tên cho em bé là Mowgli. Tối hôm đó, gia đình Sói đưa Mowgli đến gặp 

Akela và Hội Đồng Rừng và xin cho Mowgli gia nhập bầy. Akela đồng ý nếu có ai nhận trách 

nhiệm dạy dỗ Mowgli. Baloo đã xung phong dạy cho Mowgli Luật Rừng và Luật Bầy. 

Bagherra dạy cách đi săn. Hathi và Kaa cũng dạy cho Mowgli cách sống trong rừng. 

Từ đó, Mowgli trở thành một Sói con của rừng Seeonee. Shere Khan luôn xúi bảo lũ khỉ 

Bandalog dụ dỗ Mowgli phá phách, vi phạm luật rừng để bị đuổi khỏi bầy và Shere Khan sẽ ăn 

thịt em. Thế nhưng Mowgli vẫn ngoan ngoãn nghe lời các Sói già, tuân theo luật Sói con. 

Các nhân vật trong Chuyện Rừng xanh: 

 

Akela: Sói già trông coi cả bầy. 

Baloo: Gấu Nâu chuyên dạy dỗ luật lệ cho các Sói con. 

Bagheera: Báo Đen chuyên dạy các Sói đi săn. 

Hathi: Voi già chuyên dạy các Sói trật tự, hàng ngũ & kể chuyện cho các Sói. 

Raksha: Sói mẹ. 

Kaa: Rắn Vàng đã cứu Mowgli ra khỏi hang của Bandalog. 

Bandalog: bầy Khỉ dữ chuyên môn phá phách, không tuân theo Luật Rừng. 

Shere Khan: Hổ dữ hay ăn thịt trẻ em. 

Tabaqui: Sài lang (hyena) lười biếng, chuyên môn ăn thừa của các con thú khác. 

 

4. Châm Ngôn Sói:  Sói con … Gắng Sức 

 

Luật Rừng: 

Sói con nghe lời Sói già, Sói con không nghe mình. 

 

Luật Bầy: 

1. Sói con nghĩ đến người khác trước 
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2. Sói con mở mắt, vểnh tai 

3. Sói con sạch sẽ 

4. Sói con thật thà 

5. Sói con vui vẻ 

 

6. Bài Hát 

 

Tập Họp Sói 

 

Sói Sói Sói, i á ù 

Mau nhanh chân, theo Sói Già 

Akela, chờ đằng xa 

 

Vui Ca Lên Nào 

 

Vui ca lên nào, vui ca lên nào 

Vui ca lên, chúng ta cùng ca. 

Ca nào, ca nào. Ta hát cho to và hay. 

Ca nào, ca nào. Ta hát cho to và hay. 

Vui ca lên nào, vui ca lên nào 

Vui ca lên, đời ta sung sướng. 

 

Giờ Ăn Đến Rồi 

 

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. 

Mời anh xơi, mời anh xơi. 

Giơ chén lên cho cao này, giơ chén lên cho cao này. 

Ta cùng ăn, ta cùng ăn. 

 

8. Biết Viết Tên Họ, Địa Chỉ, Sổ Điện Thoại 

 

Name (First name first): ____________________________________________ 

Address: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Phone number: ___________________________________________________ 

 

 

Họ và tên: ______________________________________________________ 

Địa chỉ: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Số điện thoại: ____________________________________________________ 


