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Sắp sẵn cho đời®

Sắp sẵn cho đời®
It’s more than a theme. It’s a promise. Being prepared
means having the ability to deal with the many tough
challenges life presents—that’s what Scouting is all about.
Through its time-tested program, Scouting provides
young people with opportunities to mentor to their peers,
build character, and enrich their faith. These activities
build stronger family bonds and help youth reach their
full potential by instilling values that last a lifetime.
One of the strengths of the Scouting program is the unique
relationship among religious and community organizations,
parents, and leaders. Working together, they are able to
focus the necessary resources and leadership on the single
task of serving youth. As a result, children, families, and
communities are stronger and better prepared for the future.

Không phải chỉ là một mục tiêu mà là một lời hứa.
Tinh thần Sắp Sẵn Hướng Đạo là một cách chuẩn bị để
chúng ta có thể ứng đối với những thách thức trong
cuộc sống. Trong các sinh hoạt cũng như qua các thử
thách, phong trào Hướng đạo luôn cung cấp cho thanh
thiếu niên những cơ hội để giúp họ có một cá tính tốt
cũng như làm phong phú đời sống tâm linh của họ.
Những hoạt động này làm cho các người trẻ có một
liên hệ gia đình chặt chẽ hơn và giúp họ luôn đạt được
những giá trị nhân bản cuộc sống của họ về sau.
Một trong những ưu điểm của phong trào Hướng đạo
là mối quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức tôn giáo,
cộng đồng, phụ huynh, và các huynh trưởng. Họ cùng
nhau làm việc, cùng nhắm về một mục tiêu duy nhất là
phục vụ thanh thiếu niên. Kết quả là, các em, cũng như
gia đình và cộng đồng sẽ mạnh hơn và sẽ được chuẩn
bị tốt hơn cho tương lai.

Cub
Scouts
Ngành Ấu (Sói)

I promise to do my best to do my duty to God
and my country, to help other people, and to obey
the Law of the Pack.

Cub Scouting is a year-round program uniquely
designed to meet the needs of young boys and their
parents. The program offers fun and challenging
activities that promote character development and
physical fitness.
Service projects, ceremonies, games, and other
activities assist boys in developing the Core Values
and give them a sense of personal achievement.
Through positive peer group interaction and
parental guidance, boys also learn honesty, bravery,
and respect.
Family involvement is an essential part of Cub
Scouting, and parents are encouraged to play an
active role in the program. Through interaction with
parents, leaders, and friends, boys learn citizenship, compassion, and courage. This family- and
community-centered approach to learning means
that Cub Scouting is truly time well spent.

Tôi hứa lấy danh dự làm tròn bổn phận với tâm
linh, tín ngưỡng, tổ quốc và quốc gia tôi, Giúp
ích mọi người bất kỳ lúc nào, và tuân theo luật
của Bầy.

Chương trình Ngành Ấu (Sói)
Đây là một chương trình kéo dài quanh năm hầu
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của một em trẻ và cha
mẹ của chúng. Chương trình này cung cấp các hoạt
động vui và đầy năng động đưa đến sự phát triển cá
tính và thể hình của các em.
Các dự án phục vụ, các nghi thức, trò chơi, và các
sinh hoạt khác giúp các em phát triển những giá
trị nhân bản và khuyến khích các em mau hoàn tất
những thành quả cá nhân. Qua các sinh hoạt chung
với các bạn với sự hướng dẫn của cha mẹ, các em
học và sống trong sự trung thực, dũng cảm, và tôn
trọng.
Sự tham gia của gia đình là một sự cần thiết cho
Ngành Ấu, và cha mẹ luôn đóng một vai trò chánh
trong chương trình giáo dục này. Thông qua sự
tương tác với cha mẹ, các trưởng, và bạn bè, các em
sẽ học về công dân giáo dục, lòng từ bi, lòng can
đảm. Với sự cộng tác giữa gia đình và cộng đồng các
chương trình sinh hoạt Ấu đoàn sẽ được phát triển
mạnh và tốt.

Các câu hỏi thông thường

What are the requirements to join Cub Scouts?

Điều kiện gì cần khi tham gia Sói Con?

Tiger Cubs (first grade or age 7), Cub Scouts (second or third grade, or age 8
or 9), Webelos Scouts (fourth or fifth grade, or age 10).

Tiger Cubs (lớp Một hay 7 tuổi), Sói Con (lớp Hai hay lớp Ba, 8 hoặc 9 tuổi), Webelos
(lớp Bốn hay lớp Năm, hoặc 10 tuổi).

What does Cub Scouting offer my son?

Chương trình Ấu sinh đem đến gì cho con trai tôi?

Cub Scouting uses specific methods to achieve Scouting’s aims of helping boys
build character, citizenship, and a life of personal fitness.

Chương trình sử dụng các phương pháp độc đáo để đạt được mục tiêu của hướng đạo
là giúp em trẻ có một cá tính tốt, là một công dân tốt, và có một thân thể tráng kiện

How does Cub Scouting develop character and values?

Làm thế nào Sói Con phát triển cá tính và các giá trị nhân bản?

Character is part of everything a Cub Scout does. Character development lessons
can be found in every aspect of the Cub Scouting experience. In an effort to make
character development an integral part of Cub Scouting, the 12 Core Values are
integrated throughout the boys' handbooks and advancement program.
The 12 Core Values are:
• Citizenship

• Faith

• Positive Attitude

• Compassion

• Health and Fitness

• Resourcefulness

• Cooperation

• Honesty

• Respect

• Courage

• Perseverance

• Responsibility

What are the responsibilities of a parent?
• Provide help and support for the den and pack.
• Work with your son on advancement projects and activities.
• Attend pack meetings with your son and present his advancement awards to
him at the pack meeting.

Các Sói con được chỉ dạy qua các việc làm để trau dồi cá tính. Các bài học này có thể
được tìm thấy qua các chương trình sinh hoạt của một ngành Ấu. Trong một nỗ lực để
tập tành cho có cá tính tốt, có 12 giá trị cốt lõi được đề ra trong cuốn sổ tay của Ấu
sinh và trong chương trình thăng tiến.
12 giá trị căn bản đó là:
• Công dân

• Thương người

• Cộng tác

• Can đảm

• Tích cực

• Chia sẻ hiểu biết

• Kính trọng

• Trách nhiệm

• Trung tín

• Khỏe mạnh

• Trung thực

• Kiên quyết

Trách nhiệm của cha mẹ là gì?

• Giúp đỡ và hỗ trợ cho Đàn (Den) và Bầy (Pack).
• Làm việc với con mình để thăng tiến

• Tham dự các cuộc họp với con mình và trình lên các các trưởng những thăng tiến mà
em đã đạt được.

• Attend and assist with den outings.

• Tham dự và hỗ trợ khi Đàn đi dã ngoại

Do Cub Scouts go camping?

Sói Con có đi cắm trại không?

Yes, but they ease into it, beginning with what we call “soft camping.” They may
go camping with a parent, or even their entire family.

Có, nhưng bắt đầu những cuộc đi chơi giữa các thành viên trong gia đình như có thể đi
cắm trại với cha mẹ, hay cả gia đình.

How much is it going to cost?

Lệ phí ghi danh là bao nhiêu?

The national registration fee to join Cub Scouting is $15 per year. Boys’ Life
magazine, the official publication of the Boy Scouts of America, is $12 per year.
Other costs include uniforms, insignia, and handbooks. Youth members participate
in fundraising projects and pay dues to cover the costs of the events, activities,
and equipment. This participation teaches boys to earn their own way and
reinforces the value of money.

Lệ phí ghi danh với Hướng Đạo Hoa Kỳ cho một em Ấu Sinh là $15.00 cho một năm.
Tạp chí Boys’ Life, ấn phẩm chính thức của Boy Scouts of America, là $12.00 cho một
năm (nếu muốn mua). Các chi phí khác là: đồng phục, phù hiệu, sổ tay. Ấu sinh cần
tham gia vào việc gây quỹ hay trả các lệ phí để trang trải các sinh hoạt chung của Đàn
hay Bầy. Sự tham gia này huấn luyện các em sự tự túc và biết rõ giá trị của đồng tiền.

CUB SCOUTS

Frequently Asked Questions

Chương trình Thiếu Sinh

Boy Scouts

On my honor I will do my best to do my duty to God
and my country and to obey the Scout Law; to help
other people at all times; to keep myself physically
strong, mentally awake, and morally straight.

Most people associate Boy Scouting with outdoor
adventure—and with good reason. Scouting is an
outdoor program designed to develop character,
citizenship, and fitness. With the Scout Oath and
Scout Law as guiding principles, Scouting helps a
boy develop into a well-rounded young man.
Through the advancement program, a Scout can
progress in rank while he meets significant challenges
that lead to personal growth. Earning merit badges
provides opportunities for Scouts to be introduced
to a lifelong hobby or a rewarding career.
In Boy Scouting, youth take responsibility for the
activities of the troop. By planning and organizing
activities, they develop teamwork and learn to lead
as well as follow. Through the support of parents
and religious and neighborhood organizations,
Scouts develop an awareness and appreciation
of their role in their community.

Tôi hứa lấy danh dự làm tròn bổn phận với tâm linh,
tín ngưỡng, Tổ quốc và quốc gia tôi, Tôi hứa tuân
theo luật Hướng Đạo,Giúp ích mọi người bất cứ lúc
nào, Tôi luôn giữ gìn một thân thể tráng kiện, một
tâm linh thức tỉnh và một tâm hồn ngay thẳng.

Các câu hỏi thông thường
Hầu hết mọi người khi nghĩ về Hướng đạo là liên tưởng
đến các mưu sinh ngoài trời. Phong Trào Hướng đạo là
một sinh hoạt ngoài trời được thành lập với mục đích để
giáo dục bạn trẻ có cá tính tốt, một công dân ưu tú, và
và có một thân thể khoẻ mạnh. Lời Hứa và Luật Hướng
đạo là nguyên tắc hướng dẫn, Hướng đạo giúp một cậu
bé phát triển thành một người thanh niên toàn vẹn.
Thông qua chương trình thăng tiến của một hướng đạo
sinh, em phải đáp ứng những thách thức quan trọng để
giúp em phát triển cá nhân. Các chuyên hiệu mà em đạt
được là cơ hội cho các em được giới thiệu những sở
thích tốt hoặc là một sự hướng nghiệp dài lâu.
Trong các sinh hoạt, HĐS lãnh trách nhiệm cho các hoạt
động của toàn đội. Hoạch định chương trình hay tổ chức
một công tác giúp sự phát triển cách làm việc theo nhóm
và cách cùng thay phiên lãnh trách vụ lãnh đạo. Với sự hỗ
trợ của phụ huynh và các tổ chức tôn giáo và các Hội đoàn
địa phương, hướng đạo sinh phát triển ý thức và hiểu rõ
vai trò của các em trong cộng đồng mà em đang sống.

Các câu hỏi thông thường

What makes Boy Scouts different from other
youth organizations?

Điều gì làm cho Boy Scouts khác nhau từ các tổ chức giáo dục thanh
thiếu niên khác?

The Scouting program has a lot of unique features; the most unique is that
Scout troops are boy-led and boy-run. Adults train youth members to assume
leadership positions, and boys are allowed to plan the program and carry it out.

Chương trình Hướng đạo có đặc tính độc đáo, đặc biệt nhất là phương pháp hàng đội mà các
em tự hướng dẫn nhau. Các trưởng HĐ sẽ đào tạo các em để đảm nhận các vai trò lãnh đạo,
và các em tự lập kế hoạch cho chương trình và chính các em đem ra thực hành.

Can a boy be a Scout and still be active in sports and
other activities?

Một HĐS có thể là tham gia các môn thể thao và các sinh hoạt
khác không?

Scouts are encouraged to be active in their community, and many do. Athletic
programs are seasonal, but Scouting is year-round. The values youth learn in
Scouting may help them excel in other activities.

Why would a parent want his or her son to be in
Boy Scouts?
Boy Scouting teaches boys independence, leadership, citizenship, and skills
and hobbies they will carry throughout their lives. In the 2005 Values of
Americans study conducted by Harris Interactive, men who were Scouts
cited Scouting as having a positive impact on their character development,
self-confidence, interpersonal skills, and family relationships.
In addition, parents want their sons to participate in an organization that teaches
values. The Boy Scouts of America is a values-based organization that has its
own code of conduct: the Scout Oath and Scout Law, motto, and slogan.

Do you have to have been a Cub Scout to become a
Boy Scout?
No. Any boy between the ages of 11 and 17 is eligible to join the Boy Scouts,
as well as boys who are at least 10 years old and have either completed the
fifth grade or earned the Arrow of Light Award in Cub Scouting.

Isn’t Scouting just about tying knots and camping?
Scouting was chartered by Congress as an educational organization. Every year,
Scouts earn over 1 million merit badges; every merit badge is an educational
experience. There are more than 120 different merit badges related to hobbies,
life skills, and the outdoors.

What is the significance of the Eagle Scout Award?
The Eagle Scout Award is the highest rank a boy can achieve in Scouting.
A boy who has earned the Eagle rank will have all of the fundamental outdoor
skills and be proficient in camping, hiking, cooking, and first aid. He will have
earned at least 21 merit badges that symbolize knowledge and achievement.
He will also have held leadership positions and participated in numerous
community service projects, one of which he personally planned and directed.
More important, the lessons of discipline, character, and service learned while
earning this highest honor will last a lifetime.

Hướng đạo sinh được khuyến khích để hoạt động trong cộng đồng của họ, như mọi người
thường làm. Chương trình thể thao sinh hoạt theo định kỳ, còn phong trào hướng đạo là
quanh năm. Các giá trị mà các em học trong Hướng đạo giúp cho họ nổi trội hơn trong các
hoạt động khác.

Tại sao cha mẹ muốn con trai mình là một Hướng đạo sinh?

Hướng đạo dạy thanh thiếu niên biết tự chủ, lãnh đạo, và yêu nước, cũng như các kỹ năng
và sở thích của họ sẽ theo suốt cuộc đời. Năm 2005 viện nghiên cứu Harris Interactive đã
theo dõi và nhận định rằng hướng đạo sinh đã có một kết quả lớn trong việc phát triển nhân
cách, sự tự tin, và kỹ năng giao tiếp, và ngay cả sự quan hệ tốt trong gia đình.
Ngoài ra, phụ huynh luôn muốn con trai mình tham gia vào một tổ chức có giá trị tốt. Hội
Hướng Đạo Hoa Kỳ là một tổ chức dựa trên các giá trị nhân bản mà được thể hiện qua Lời
Hứa và Luật Hướng đạo, cũng như phương châm và khẩu hiệu.

Có phải chỉ có sói Con mới được gia nhập và trở thành một Thiếu Sinh?
Thưa không. Bất kỳ cậu bé ở độ tuổi từ 11 và 17 là đủ điều kiện để tham gia các nghành
Thiếu. Các em trai ít nhất phải 10 tuổi và đã học xong lớp Năm hoặc đã nhận lãnh huy hiệu
Arrow of Light của ngành Sói Con.

Hướng đạo sinh có phải chỉ biết thắt nút và cắm trại?

Hướng đạo đã được công nhận bởi Quốc Hội Hoa Kỳ là một tổ chức giáo dục. Hàng năm,
các hướng đạo sinh đã học và đạt được hơn 1 triệu chuyên hiệu. Mà mỗi chuyên hiệu là một
thành quả giáo dục. Có hơn 120 chuyên hiệu khác nhau liên quan đến các sở thích, hay nghề
nghiệp, và các sinh hoạt ngoài trời.

Huy hiệu Eagle Scout có ích lợi gì?

Hoàn tất huy hiệu Eagle Scout là huy hiệu cao nhất của một thanh thiếu niên có thể đạt được
trong phong trào Hướng Đạo. Khi một thiếu sinh đã đạt được huy hiệu Eagle em có thể đã
thu thập những kỹ năng căn bản ngoài trời như Cắm trại, đi bộ và nấu ăn hay cứu thương.
Thiếu sinh sẽ đạt tối thiểu 21 huy hiệu tượng trưng cho kiến thức và thành tích của mình
về các kỷ năng hướng đạo. Em cũng sẽ nhận trách vụ lãnh đạo và tham gia vào nhiều dự án
phục vụ cộng đồng, một trong số đó, em sẽ lên kế hoạch cá nhân và hoàn tất một công trình.
Quan trọng hơn, các bài học về kỷ luật, cá tính, và phục vụ cộng đồng là vinh dự cao nhất mà
chúng sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời của một Hướng đạo sinh.

Boy Scouts

Frequently Asked Questions

Venturing

Thanh Đoàn–Thanh Sinh

As a Venturer, I promise to do my duty to God and
help strengthen America, to help others, and to seek
truth, fairness, and adventure in our world.

Venturing is a program for young men and young
women ages 14 through 20, or 13 with the completion of eighth grade. The Venturing program
has the greatest growth potential in the
Boy Scouts of America.

Là một Thanh sinh, tôi hứa làm bổn phận đối
với tín ngưỡng tâm linh tôi, cộng tác vào việc
làm cho Hoa Kỳ luôn trường thịnh, giúp đỡ
mọi người, và luôn sống cho sự thật công
bằng và mạo hiểm để hiểu biết về thế giới.

Thanh sinh là một chương trình dành cho thanh nam,
thanh nữ trẻ từ 14 đến 20 tuổi, hoặc 13 tuổi đã hoàn tất
lớp Tám. Ngành thanh sinh có khả năng phát triển mạnh
nhất của phong trào Hướng Đạo Hoa Kỳ.

The purpose of Venturing is to provide experiences
to help young people mature and become responsible and caring adults. Young people in Venturing
learn leadership skills and participate in hobby
interests or challenging outdoor activities.

Mục đích của chương trình này là cung cấp kinh nghiệm
hầu giúp những người trẻ tuổi trưởng thành và trở thành
một người có trách nhiệm và thương yêu đồng loại.
Những người trẻ tuổi này được học các kỹ năng lãnh đạo
và được hướng dẫn để phát triển những sở thích hoặc
sinh hoạt ngoài trời đầy thử thách.

Venturing focuses resources that help a community
organization provide wholesome, flexible, wellrounded, challenging activities, tailor-made for coed
teenage youth. Those resources include access
to Boy Scout camping properties, a recognition
program, youth protection training, and specific
program helps for a variety of disciplines.

Ngành Thanh tập trung năng lực để trợ giúp các sinh
hoạt thuộc cộng đồng, sinh hoạt, hoạt động đầy thách
thức, thích hợp cho thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ.
Những nguồn tài liệu bao gồm kỹ năng cắm trại, sự tăng
thưởng, hiểu biết về sự lợi dụng thanh thiếu niên, và
chương trình cụ thể giúp cho nhiều ngành khác.

Các câu hỏi thông thường

Does joining Venturing require previous Scouting background?

Khi gia nhập ngành Thanh, có phải bắt buộc có kinh nghiệm
về Hướng đạo không?

Any young person ages 14 to 20 (or 13 with the completion of eighth grade) can join
Venturing. No previous Scouting background is required.

Is a uniform required?
A uniform is not required in Venturing; however, the BSA recommends the
Venturing uniform available through Scout shops. Many Venturing crews create
their own T-shirt or other way of identifying themselves with the group.

Does a male Venturer working on his Boy Scout advancement
have to be registered as a Boy Scout?
No, he can register only as a Venturer, if preferred. He must achieve at least First Class
rank when he joins.

Can crews be all male, all female, or coed?
Yes, it is up to the chartered organization. However, one of the aspects of Venturing
that makes it popular with young people is that it is coed.

Can a girl in the Venturing program earn Boy Scout advancement,
such as merit badges and the Eagle Scout Award?
No. Girls are able to earn only Venturing awards.

Why would a parent want a son or daughter to join Venturing?
A recent survey concluded that 96 percent of Venturers made new friends, 93 percent
had opportunities to go places and do things they had never experienced, 91 percent
were encouraged to share ideas and opinions, and 89 percent said Venturing activities
helped develop more self-confidence.

Bất kỳ một người trẻ nào từ 14 đến 20 (hoặc 13 đã học xong lớp Tám) có thể tham
gia ngành Thanh. Không cần phải có kinh nghiệm về Hướng đạo.

Ngành Thanh có cần có đồng phục không?

Thật sự không cần thiết phải có đồng phục. Tuy nhiên, BSA đề nghị một loại đồng
phục có sẵn tại cửa hàng Hướng đạo. Các Tuần có thể tạo ra một mẫu đồng phục
cho riêng Tuần của họ.

Một nam sinh muốn thăng tiến các cấp bậc Thiếu sinh có được
ghi danh như là Thanh sinh không?

Không, anh ấy có thể đăng ký chỉ là thanh sinh nếu muốn. Nhưng em phải đạt được
ít nhất là Hướng Đạo Hạng Nhất khi còn ở Thiếu đoàn

Thanh đoàn có thể tất cả là nam hoặc nữ, hoặc cả nam lẫn nữ?

Vâng, tùy thuộc vào bản nội qui của Đơn Vị. Tuy nhiên, một trong những khía cạnh
làm cho Thanh đoàn phổ biến với các người trẻ là vì ngành này có cả hai phái.

Nữ thanh sinh có thể thăng cấp như một thiếu sinh không,
chẳng hạn như chuyên hiệu hay huy hiệu Eagle Scout?

Không được, Các nữ thanh sinh chỉ có thể học và đạt được những huy hiệu ngành
Thanh mà thôi.

Tại sao cha mẹ muốn con trai hay con gái mình tham gia
ngành Thanh?

Một cuộc khảo sát gần đây có kết quả là 96% thanh sinh có những người bạn mới,
93% có cơ hội đi nhiều nơi và làm những điều họ đã không bao giờ có cơ hội,
91% được khuyến khích chia sẻ ý tưởng và ý kiến, và 89% cho biết hoạt động
ngành Thanh đã giúp họ tự tin hơn.

Venturing

Frequently Asked Questions

As a Venturer, I promise to do my duty to God and
As a Venturer, I promise to do my duty to God and
help strengthen America, to help others, and to seek
help strengthen America, to help others, and to seek
truth, fairness, and adventure
in our world.
adventure
Your Organization
Benefits truth, fairness, and
Lợi
ích: in our world.
• Your organization is providing service to
the community by offering a time-tested,
high-quality youth program.
• Your organization is fulfilling its mission and
has strengthened community outreach.

Tổ chức Bảo Trợ

Chartered
Organizations

• Your organization has greater potential for
increasing and strengthening its membership
by developing more responsible young adults
in the community.
The Boy Scouts of America is an educational
resource. It charters churches, schools, community
organizations, and other groups to use Scouting as
a part of their service to their own members, as well
as the community at large. Every pack, troop, or
crew belongs to an organization with interests similar
to those of the BSA.
By making a commitment to operate a Scouting unit,
you will help enrich the lives of youth and make a
difference in the kind of adults they will become.
Your organization will provide an opportunity for
youth to adopt and live by meaningful personal standards and have them as a cornerstone for success
in life. Youth in Scouting develop into leaders who
have integrity, are responsible, and show reverence
to their God and respect for their country.
Today’s children are tomorrow’s leaders. Show the
community that your organization is committed
to building a better tomorrow through the youth
of today.

• Đơn vị của bạn cung cấp dịch vụ cho cộng
đồng bằng cách cung cấp thời gian và môt
chương trình sinh hoạt có phẩm chất cao.

• Đơn vị của bạn sẽ hoàn thành sứ mệnh của
mình và hỗ trợ sức mạnh cho cộng đồng.
• Đơn vị của bạn có tiềm năng lớn hơn để
tăng cường và củng cố thành viên của nó
bằng cách khơi dậy tinh thần trách nhiệm
nơi các người trẻ trong cộng đồng.

Hướng đạo Hoa Kỳ là một phương cách giáo
dục mà các cơ quan tôn giáo, trường học,
hay tổ chức cộng đồng, hoặc các đoàn thể nói
chung đã sử dụng phương pháp Hướng đạo.
Mỗi Đàn, Đoàn hay Tuần thuộc về một tổ chức
có sở thích tương tự như Hội Hướng Đạo Hoa
Kỳ. Bằng cách thực hiện một cam kết để giúp
một đơn vị Hướng đạo.
Họ sẽ giúp làm phong phú thêm nếp sống
lý tưởng của thanh thiếu niên mà họ sẽ trở
thành. Đơn vị của bạn sẽ cung cấp một cơ
hội cho các bạn trẻ có môt cuộc sống cơ bản
và có ý nghĩa, đặt trên một nền tảng vững
chắc cho sự thành công trong cuộc sống.
Thanh niên trong Phong Trào Hướng Đạo sẽ
trở thành những người lãnh đạo toàn vẹn,
có trách nhiệm, và biết trung thành với tín
ngưỡng và tôn trọng đất nước của họ.
Họ là những người trẻ của hôm nay nhưng là
người lãnh đạo của ngày mai. Đơn vị của bạn
phải cam kết để xây dựng một ngày mai tốt
hơn qua sự giáo dục các thanh niên của ngày
hôm nay.

Các câu hỏi thông thường

What does Scouting offer religious and
community organizations?

Hướng đạo cung cấp gì cho cộng đồng và tôn giáo?

Scouting provides a fun and exciting avenue for organizations to serve their own
youth and families, and also to reach others in the community. For many groups,
it provides a way to strengthen bonds with its members while sharing values with
young people.

What is expected of a chartered organization when it chooses
to offer Scouting?
When an organization decides to offer Scouting, it is issued a charter by the local
council. Under the charter, the organization agrees to provide adequate meeting
facilities and quality leadership for the unit, and to appoint a chartered organization
representative to coordinate all unit operations within the organization.

How much time will this require of the chartered organization?
The Boy Scouts of America encourages all chartered organizations to be involved in
the activities of the unit and to incorporate the activities of the unit into the life of the
organization. Like many things, what a chartered organization gets out of Scouting
depends on how much time it invests.

Does the chartered organization have a voice in the pack,
troop, or crew?
The pack, troop, or crew is owned by the chartered organization, and the unit
committee is the board of directors. An organization approves and selects the
adult leadership, provides the meeting place, and determines how the program
will be administered to meet its specific aims and purposes.

What kind of support does the Boy Scouts of America provide?
The BSA has developed a wide variety of support literature, materials, and adult
leader training courses to help chartered organizations, adult leaders, youth members,
and parents carry out the Scouting program.
Local BSA councils provide leadership, management, and overall direction to
organizations using the Scouting program.

Hướng đạo cung cấp một lối sống vui vẻ và linh hoạt cho các tổ chức nào muốn phục vụ
thanh thiếu niên và gia đình của họ, cũng như để tiếp cận những người khác trong cộng
đồng. Đối với nhiều nhóm, đây cũng là cách để tăng cường sự kết thân giữa các thành
viên với nhau trong khi họ cùng chia sẻ các giá trị nhân bản.

Ta mong đợi gì nơi Hội Bảo Trợ khi họ chấp nhận bảo trợ một đơn
vị hướng đạo?

Khi một tổ chức quyết định bảo trợ một đơn vị hướng đạo, họ sẽ ký một giao kết với một
Châu địa phương. Qua bản giao kết này, tổ chức ấy đồng ý để cung cấp các tiện nghi hội
họp đầy đủ và có thể giới thiệu những trưởng có khả năng lãnh đạo cho đơn vị, và chỉ
định một vị đại diện để phối hợp tất cả các hoạt động giữa đơn vị và cơ quan bảo trợ.

Tổ chức Bảo trợ phải bỏ bao nhiêu thời giờ cho Đơn vị được bảo trợ?
Hội Hướng đạo Hoa Kỳ khuyến khích Tổ chức bảo trợ nên tham gia vào các hoạt động của
đơn vị và nối kết đơn vị thành một phần tử của tổ chức của mình. Những gì một tổ chức
bảo trợ có thể làm cho đơn vị Hướng đạo phụ thuộc là một cách đầu tư vào lợi ích trong
tương lai.

Tở chức Bảo trợ có quyền gì đối với Bầy, Đoàn hay một Tuần?

Các đơn vị như Bầy, Đoàn, Tuần được sở hữu bởi các tổ chức Bảo trợ, và các Hội Đồng
đoàn. Tổ chức Bảo trợ phê duyệt và lựa chọn trưởng lãnh đạo, cung cấp nơi hội họp, và
xác định làm thế nào chương trình sẽ được quản lý để đáp ứng mục tiêu cụ thể và mục
đích của nó.

Hội Hướng đạo Hoa Kỳ giữ vai trò gì?

Hội Hướng đạo Hoa Kỳ đã phát hành hàng loạt các tài liệu hỗ trợ, vật liệu, và đào tạo các
trưởng qua các khóa học lãnh đạo để giúp trưởng, các thanh thiếu niên, và cha mẹ hiểu,
thực hiện chương trình Hướng đạo. Hội đồng địa phương BSA lãnh đạo, quản lý và định
hướng tổng thể để giúp Tổ Chức Bảo trợ đi đúng chương trình Hướng đạo.

Chartered Organizations

Frequently Asked Questions

Sắp sẵn cho đời
Go to scouting.org
or scan this QR code with your smartphone.

Download a free QR reader for
your smartphone at scan.mobi.

®

Xin vào mạng scouting.org
hay quét mã QR này với điện thoại cầm tay của bạn.

Xin Tải về một QR cho điện thoại
cầm tay ở mạng scan.mobi.
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