
Thanh Ðoàn Lạc Việt - BSA Crew 105 
CHƯƠNG TRÌNH MANG KHĂN - Neckerchief Program 

 
Tên (name):  ___________________________________________ 

Ngày bắt đầu (start date):  ___/___/_____    Ngày hoàn tất (completion date): ___/___/_____ 

Requirement- Ðề Mục 
 

1. Nộp đơn xin gia nhập - Register with BSA                                                             
 
2. Ði sinh hoạt đều  đặn với Ðoàn ít nhất là 2 tháng. 
Attend Crew activities regularly for at least 2 months  
 
3. Có đầy đủ đồng phục, Venturer  Handbook, sổ tay, dây cá nhân. 
Have complete uniform,Venture Hand Book, pocketnotebook 
& rope. 
  
4. Biết và hiểu khẩu hiệu HÐ, Liên Ðoàn và Ðoàn. Know and  
understand Scout, LD, and Thanh Doan’smottos. 
 
5. Thuộc và hiểu 12 điều luật Nam Huớng Ðạo Hoa Kỳ. 
Memorize and understand the 12 Scout Laws English and 
Vietnamese 
 
6. Hiểu và tuân theo Mục Tiêu và Nội Qui của Thanh Ðoàn. 
Understand and follow Crew’s Vision and By- laws. 
 
7. Hoàn tất khóa huấn luyện ILSC -Complete the  Introduction to 
Leadership Skill Course (ILSC) 
 
8. Hoạch định tương lai cho bản thân. Declare personal vision 
and   goals. 
 
9. Thuộc bài Quốc Ca Việt Nam. Memorize and sing correctly 
Viet Nam National Anthem. 
Listen to CD/ DVD/ MP3 in our crew’s website  
 
10. Thuộc bài Hướng Đạo Hành Khúc/Kha Thanh Ca. Memorize 
and sing correctly Hướng Đạo Hành Khúc/Kha Thanh Ca. 
Listen to CD/ DVD/ MP3 in our crew’s website  
 
THỰC & HÀNH Ở NHÀ: (phụ huynh chứng nhận & ký tên) 
 
1. Nói tiếng Việt càng nhiều càng tốt. Speak Vietnamese as 
much as you can. 
 
2. Làm ít nhất một công việc nhà hàng ngày để phụ giúp bố mẹ. 
Do at least one chore everyday to help your parents. 
 
3. Giữ gìn phòng của mình sạch. Keep your room clean. 
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CHUONG TRÌNH MANG KHAN 
LEARNING MATERIAL 

 
1,2,3: Ask your Advisors if you have any questions regarding 
these items 

 
4. Scout Moto is “BE PREPARED”. Always be ready to react in 
every situation. 
LD Huong Viet’s motto is TIEN, means “charge”, or 
“moving forward”, or “improving”. 
Venture Motto THANH SINH is KHAI PHA, means “explore”. 
Venturers strive to explore both the outter (physical world) 
and inner (mind, spirit, self) aspects of life, in hope of gaining 
the understanding and wisdom needed to 
be a viable and productive member of society. 

 
5. Boy Scout Laws: A Scout is Trustworthy, Loyal, Helpful, 
Friendly, Courteous, Kind, Obedient, Cheerful, Thrifty, Brave*, 
Clean, and Reverent**. (Brave & Reverent are not part of 
traditional Vietnamese Scout laws) 
* To be brave is to not just physically unafraid, but to be able to 
face and deal with adversity through intelligent and selfless 
actions. 
** To be reverent is to have sincere respect for the power that 
is greater than just yourself (ie. such as religious belief, 
national pride or patriotism). It is the act of expressing humility 
and gratefulness in everything that you do. 
 
1. Mười điều luật: Hướng Đạo Sinh (HĐS) TRỌNG DANH DỰ, 

TRUNG TÍN, GIÚP ÍCH, THÂN THIỆN, LỄ ĐỘ VÀ LIÊM 
KHIẾT, THƯƠNG YÊU SINH VẬT, VÂNG LỜI, VUI TƯƠI, 
CẦN KIỆM, TRONG SẠCH.  
 

2. Ba lời hứa: Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:  
• LÀM TRÒN BỔ PHẬN ĐỐI VỚI TÍN NGƯỠNG, TÂM 

LINH, TỔ QUỐC VÀ QUỐC GIA TÔI 
• GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI BẤT CỨ LÚC NÀO 
• TUÂN THEO LUẬT HƯỚNG ĐẠO 

 
6. Crew’s Vision and By-laws: Study from Crew’s 
Website 

 
7. Attend Introduction to Leadership Skills for Crews 
(ILSC) 

 
8. Share your personal vision with your crew members and 
advisors. 

 
•  Your personal vision should include these 3 items: 
•  What is your plan for college/ future career ? 
•  What do you want to achieve in Scouting ? 
•  What is your plan for Scout Advancement ? 
•  Set your goals, and make plan to achieve your goals. 

 
9-10 Memorize and sing correctly Quoc Ca Viet Nam / Huong 
Dao Hanh Khuc / Kha - Thanh Ca. Listen to CD/ DVD/ MP3 in our 
crew’s website 

Quốc Ca Việt Nam 
 

Này Công Dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. 
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. 
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên 
Làm sao cho núi sông, từ nay luôn vững bền.  
Dù cho thây phơi trên gươm giáo, 
Thù nước lấy máu đào đem báo. 
Nòi giống lúc biến phải cần, giải nguy, 
Người công dân luôn vững bền, tâm trí. 
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi 
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. 
Công Dân ơi, mau hiến thân dưới cờ 
Công dân ơi, mau làm cho cõi - bờ thoát cơn  
tàn phá vẻ vang 
Nòi giống xứng danh  
nghìn năm giòng giống Lạc Hồng. 

 
 
HĐ Hành Khúc - Hội Ca HDVN 
 

Nâng cao lá cờ Hướng Đạo nhuộm oai hùng 
sáng ngời 
Ta cùng đi cùng xây đời mới 
Vui tươi hát ca đi trên con đường lạ 
Chúng ta nguyện thẳng tiến xông pha 
Anh em ơi! rèn cánh tay sẵn sàng 
Anh em ơi! rèn trái tim vững vàng 
Tiếng kêu gọi xin ai chớ quên 
Anh em ơi! kìa nước non đang chờ 
Anh em ơi! đại nghĩa luôn tôn thờ 
Chúng ta nguyện kiên tâm tiến lên 
Hướng Đạo Việt Nam đuốc thiêng soi đường 
Hướng Đạo Việt Nam khó khăn coi thường 
Luôn luôn ta bền gan rèn tâm hồn trong sáng 
Dâng cho nước non nhà muôn đời điểm tô Cho 
xã hội rạng ngời chúng ta một lời. 

 
 
Kha - Thanh Ca 
 

Muốn nên người cường tráng đời nay 
Muốn nên người phải tiến lên hoài 
 Phải hợp lực, phải sẵn sàng 
Bền chí dầy công 
Nhớ luôn luôn lời hứa, luật chung 
Phải biết ái nhân như ái thân  
Phải biết vui tươi khi khó khăn  
Mong chúng ta hãy tự tu thân mình 
Mà bao nhiêu việc khó đều xong.  

9/09/13 - LV-CV 


