
 

 

Please observe the following camping guidelines 

Xin quý vị lưu ý những qui luật cần thiết như sau khi tham dự trại Liên Đoàn/Đoàn: 

 

 

1. Family representative must attend camp preparation meetings. 

   Đại diện của gia đình phải tham dự các buổi họp chuẩn bị trại. 

 

2. Only immediate family members are allowed to attend camp, eg. Scout’s siblings, 

parents. Everyone must sign up to go to camp. 

    Chỉ có những người trong gia đình như anh, chị, em,  và cha mẹ của đoàn sinh có 

   thể tham dự trại mà thôi. Mọi người đều phải ghi danh trước mới được tham dư trại. 

 

3. Parents must submit the Online Permission Slip and turn in Health Form (when 

required) prior to camp, by the deadline. 

  Phụ huynh cần nộp Giấy Phép đi trại (online) và Phiếu Sức Khỏe (khi cần) cho ĐS trước 

       ngày ấn định để  tham dự trại. 

 

4. Check in upon your arrival and check out upon leaving the campground. 

   Thông báo với ban quản trại mỗi khi đến hay rời đất trại. 

 

        Parents must check-in with Security Team to get Parking Voucher at Camp,  

        Phụ huynh phải đến trình diện với Ban Trật Tự để lấy Parking Voucher  

 

5. Park vehicles with front-end facing drive way. 

   Cho đầu xe hướng ra ngoài khi đậu nơi đất trại. 

 

6. Only park at designated area. 

Do not block drive-way, walk-way, or emergency access roads. 

   Chỉ đậu xe ở nơi qui định.  Không chắn lối xe chạy, đường đi, hay những lối thoát khẩn  

        cấp. 

 

7. Follow specific rule of each camp regarding use of electronics, eg. TV, radio, boom 

box… No walk-man, headphone, hand-held electronic games allowed. 

Tuân theo luật lệ cuả từng đất trại về việc sử dụng những dụng cụ điện tử như máy 

truyền hình, radio, máy nhạc.   

Không được mang theo head phone, máy chơi game cầm tay, v.v. 

 

8. No alcoholic beverages. 

   Không mang và dùng rượu bia. 
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9. No fireworks and no fire arms. 

   Không mang theo pháo và súng đạn. 

 

10. No smoking. 

   Không được hút thuốc. 

 

11. No foul languages. 

   Không phát ngôn bừa bãi hay to tiếng với người chung quanh. 

 

12. Follow quiet hours set by LĐ or campgrounds. 

   Tuân theo giờ im lặng qui định bởi Trưởng LĐ/Đoàn hoặc của đất trại. 

 

13. Do not leave campground early without notifying the unit leader. 

   Không đưa các Đoàn Sinh về trước giờ quy định của LĐ (ngoại trừ có sự chấp thuận 

        của Trưởng LĐ/Đoàn). 

 

14. Follow the “Buddy System.” (3 companions rule).   

Minors must seek permission from unit leader before venturing away from the group 

for any reason.      

Tuân theo luật “tam nhân”.   

Đoàn sinh phải xin phép Trưởng Đoàn trước khi đi rời đơn vị. 

  

15. Keep the campground free of trash and keep the restroom clean. 

    Luôn giữ khu vực đất trại và nhà vệ sinh được sạch sẽ. 

 

16. Respect and do not destroy wild life. 

   Luôn tôn trọng, không hủy hoại các sinh vật (cây cỏ, thú vật) nơi đất trại. 

 

17. Know your group designated representative and follow his instructions during 

emergencies. 

   Biết người đại diện nhóm của mình tại đất trại và làm theo những chỉ dẫn trong trường 

        hợp khẩn cấp. 

 

18. Recognize the evacuation signal (3 long whistles or horn) and know the assembly 

area. 

   Biết còi hiệu tập họp khẩn cấp (3 tiếng còi dài) và điạ điểm tập họp. 

 

19. Upon hearing the sound of the evacuation signal, immediately halt all activities, in a 

safe way, and quickly gather at the assembly area for further instructions. Never take 

your scouts and leave without permission. 

   Khi nghe tiếng còi khẩn cấp, dừng ngay mọi việc trong vị thế an toàn và có mặt ngay tại 

   khu tập họp khẩn cấp. Đừng bao giờ tự ý đưa con rời đất trại. 

 

20. Follow all designated campground rules. (Rules are different for each campground.  

Will be posted clearly for each camp) 

   Luôn tuân theo luật riêng của đất trại. 
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