
Đóng Góp 
 

                         CHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG THỨ 
 

 
TÂN SINH  

 
Dành chung cho các em mới vào HĐ muốn xin Tuyên Hứa, không tính các 

em Ấu. 

Thời gian: tối đa 6 tháng kể từ ngày xin gia nhập PT. 

 

CHƯƠNG TRÌNH GỒM: 

 

1.- Hiểu biết về HĐ: 

1.- 1/ Nguyên lý 

     2/ Kỹ thuật 

     3/ Bảo vệ sức khỏe và môi sinh 

 2.- Tâm linh 

 3.- Hiểu biết tổng quát  

 

1.- Hiểu biết về HĐ: 

1.- 1/ Nguyên lý: 

     1/ a- Biết qua về Tiểu sử BP, tổ chức HĐTU-HĐVN, Miền, Chi Nhánh,  

          Liên Đoàn, Đoàn và quan hệ với HĐ Trưởng niên. 

        b- Biết mẫu huy hiệu chính thức của HĐTG, HĐTƯ – HĐVN. 

        c- Biết rõ Cờ Quốc gia ( nền Vàng ba sọc đỏ ) và ý nghĩa mà HĐTƯ- 

         HĐVN tiếp tục xử dụng. 

        d- Thuộc và hát được Quốc ca, bài HĐVN Hành khúc, nhảy lửa, trước  

          khi dùng cơm,chia tay, băng reo HĐVN theo HĐTƯ – HĐVN qui định. 

       e- Thuộc và giải thích được lời Hứa, luật cùng cách chào HĐ. 

        f- Kể lại được Tiểu sử Danh Nhân; lai lịch Địa danh mà Đơn vị chọn. 

1.- 2/ Kỹ thuật: 

     2/ a- Biết qua về Truyền tin, định hướng theo La Bàn, dấu đi đưòng, gọi 

           cấp cứu S.O.S., cách làm và giải mật thư. 

         b- làm được các nút dây: Dẹp - Thuyền chài - Ghế đơn - Thòng lọng – 

            Nối dây câu - Kéo gổ - Sơn ca. 

         c- phụ giúp cắm lều và kể được các vật dụng phải mang theo cho kỳ  

            trại có ngủ lại đêm (  ít nhất đã dự trại và  ngủ 1 đêm ). 

         d- phụ giúp làm thủ công trại, nấu ăn, vệ sinh lều trại 

          e- biết hiệu lệnh và hình thể tập họp. 

1.- 3/ Bảo vệ sức khỏe và môi sinh: 

     3/ a- Biết những nguy hiểm của sự thiếu dưỡng khí, bệnh truyền nhiễm,  

            không chích ngừa, không hợp vệ sinh trong cuộc sống. 



         b- Biết sự tác hại của các loại kích thích cần sa, ma túy, dùng thuốc 

             tăng sức lực nhanh chóng… 

         c- Biết sự lợi ích của cuộc sống thoáng khí, hợp vệ sinh, ngoài thiên 

            nhiên, ngăn nắp, sạch sẽ. 

          d- Giữ gìn sức khỏe bản thân bằng các môn thể dục, thể thao, võ đạo 

          e- Tôn trọng và bảo vệ môi sinh. 

 

2.- Tâm linh: 

    1- chứng tỏ có một đời sống hướng về tâm linh; không cuồng tín. 

    2- hiểu rõ HĐ không phải là 1 tín ngưỡng, 1 tôn giáo. 

    3- có tinh thần cởi mở, hòa hợp, tôn trọng tín ngưỡng tâm linh của những 

       người chung quanh. 

 

3.- Hiểu biết tổng quát : 

  1- Đối với VN: 

1- a) nói, viết và đọc được tiếng Việt đủ để người khác hiểu mình. 

b) chỉ được vị trí VN trên bản đồ thế giới. Biết tên các nước chung   

    quanh giáp giới VN. 

c) biết và giải thích được cách xưng hô trong gia đình VN. 

d) biết qua về tục lệ thờ cúng tổ tiên, về Tết Nguyên Đán. 

c) Sơ lược lịch sử VN thời Hùng Vương, hai Bà Trưng, Ngô Quyền, 

   nhà tiền Lê, nhà Lý. 

e) biết qua về vấn đề tị nạn của người Việt. 

     2- Đối với Bản xứ: 

2- a) sơ lượt về tổ chức cơ cấu chính quyền cấp Tỉnh hay Tiểu Bang đang 

   ở. 

b) biết qua về một vài luật lệ căn bản phải tôn trọng: giao thông, học 

   đường, tệ nạn xã hội. 

c) chỉ được vị trí trên bản đồ thế giới. 

d) hướng dẫn rõ ràng cách xử dụng các phương tiện công cộng cho  

   người khác. 

 

 

SẼ ĐƯỢC QUA PHẦN TÂN SINH NẾU ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU QUI 

ĐỊNH KỂ TRÊN: 60/100 ĐIỂM. 

 

 

 

 

ĐẲNG THỨ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (= HẠNG NHÌ! ) 

 
Sau Tân Sinh từ 6 đến 12 tháng. 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH GỒM: 

1.- Hiểu biết về HĐ: 

1.- 1/ Nguyên lý 

     2/ Kỹ thuật 

     3/ Bảo vệ sức khoẻ và môi sinh 

2.- Tâm linh 

3.- Hiểu biết tổng quát 

 

1.- Hiểu biết về HĐ: 

1.- 1/ Nguyên lý: 

     1/ a- Biết qua về tổ chức hai Hội Nam và Nữ HĐVN đến tháng  

          Tư 1975 tại VN Cọng Hòa ( Miền Nam VN ). 

         b- giải thích ngắn gọn về việc thành lập HĐTƯ-HĐVN cùng các 

          cơ cấu tổ chức: Đại Hội Đồng; Ban thường Vụ..v..v.. 

         c- Hướng dẫn 1 Tân sinh hát thuộc các bài hát căn bản theo c/t 

          Tân sinh qui định.  

        d- Giải thích ý nghĩa  tổng quát  về lời Hứa, Luật, mục đích và  

          phương pháp HĐ cho 1 Tân sinh hiểu được. 

        e- Biết qua về cơ cấu tổ chức, đồng phục và huy hiệu (Liên) Hội   

          HĐ sở tại. Sự tương quan giữa chúng ta và (Liên) Hội này. 

         f- Biết qua tiểu sử Trưởng sáng lập PT-HĐVN: Tr. Trần Văn Khắc.  

1.- 2/ Kỹ thuật: 

     2/ a- Biết qua cách thức gửi cũng như nhận một bản tin ngắn ( do 

          Tr. qui định ) bằng Còi với tốc độ trung bình (ghi chú: không so 

         với tốc độ xin lấy Chuyên hiệu Truyền Tin!) và có thể h/ dẫn cho 1 

        Tân sinh. 

        b- Biết ít nhất 2 cách định phương hướng ngoài La Bàn; giải được 

        Mật thư đúng thời hạn qui định; định hướng và biết các ký hiệu  

        trên bản đồ.  

      c- Biết làm các nút dây: Ghế kép - Ghế chạy (Noeud de chaise  

       coulant) - một vòng hai khóa - thợ dệt - cẳng chó – nút carrot. 

     d- Biết cách xử lý các trường hợp chảy máu cam, trật chân..v..v.. 

        trong khi chờ nhân viên chuyên môn đến. 

     e- Biết phương thức và hướng dẫn cắm lều cùng vệ sinh lều trại. 

    f- Biết đem theo (và kê khai) vật dụng cần cho 1 kỳ trại từ 3 ngày trở 

      trở lên. 

1.- 3/ Bảo vệ sức khoẻ và môi sinh: 

     3/ a- Biết một môn thể thao: Bơi lội - đá banh - bóng chuyền - cầu 

          lông - bóng rổ -  chạy xe đạp…v..v.. 

         b- hướng dẫn tập thể dục buổi sáng cho Đội, Đoà n( Thiếu;Thanh) 

         c- giữ gìn vệ sinh thân thể do sự thay đổi khi đến tuổi 

           sắp trưởng thành. Biết sự nguy hiểm và không dùng thử các  

           loại cần sa, ma túy, rượu, sách và phim ảnh dã man..v..v..  

          d- không gây tổn hại thiên nhiên, sinh vật chung quanh; giữ 



            gìn vệ sinh công cộng… 

 

2.- Tâm linh: 

     1-trình bày tóm lượt về niềm tin của mình cho người khác hiểu được. 

     2-hiểu và giải thích đơn giản sự cần thiết của nhiều tín ngưỡng cho 

        Con người. 

     3-chứng tỏ có tìm hiểu, nghiên cứu về tín ngưỡng của mình và cũng 

        tìm hiểu qua về tín ngưỡng của bạn với tinh thần chia sẻ, hài hòa 

        nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong việc củng cố niềm tin (riêng).   

 

3.- Hiểu biết tổng quát: 

3.- 1/ Đối với Việt Nam:     

     1/ a- Viết được tiếng Việt ít nhất 1 trang giấy khổ A4 và không quá 20 

           lỗi. Đọc và nói được ý nghĩa một đoạn văn ngắn, khoảng 1 trang 

          sách. 

         b- Biết qua về lịch sử từ Nhà Trần, Hậu Lê, Trịnh Nguyễn phân 

           tranh, Tây Sơn. 

          c- vẽ được bản đồ VN và chỉ được ít nhất 10 thành phố, 10 con  

           sông và 5 ngọn núi. Biết diện tích và dân số VN. 

          d- Giải thích được nguyên do người Việt ra đi và lập trường quốc 

           gia cho 1 Tân sinh hiểu được. 

          e- Biết qua về tổ chức hành chánh của Việt Nam Cọng Hòa. 

3.- 2/ Đối với Bản xứ: 

      2/ a- Trình bày sự hiểu biết về tổ chức cơ cấu hành chánh từ Trung  

           Ương  đến Địa phương cho người khác hiểu được. 

          b- Biết qua về hệ thống tổ chức giáo dục từ Mẫu giáo đến Đại học 

          c- Biết các số điện thoại cấp cứu, chữa lửa; biết Siêu thị, Trường  

            học, Ngân hàng, Khách sạn, Bác sĩ khu vực mình ở và có thể 

            hướng dẫn cho người khác. 

          d- Biệt tiết kiệm năng lượng: điện, gas..v..v.. 

 

 

SẼ ĐƯỢC CẤP ĐẲNG THỨ HĐVN NẾU ĐÁP ỨNG CÁC QUI ĐỊNH 

TRÊN:  75 / 100 ĐIỂM. 

 

 

 

ĐẲNG THỨ HƯỚNG ĐẠO BiPi  ( = HẠNG NHẤT ; 

                                                        THUẦN THANH )   

 

Thời gian: tối đa 12 tháng sau khi đã có Đẳng Thứ HĐVN và 

                 không quá 18 tuổi. Màu Nâu dùng cho Thanh. 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH GỒM: 

1.- Hiểu biết về HĐ: 

    1/ Nguyên lý 

    2/ Kỹ thuật 

    3/ Bảo vệ sức khoẻ và môi sinh 

2.- Tâm linh 

3.- Hiểu biết tổng quát 

 

 

1.- Hiểu biết về HD: 

1.- 1/ Nguyên lý: 

     1/ a- Trình bày được sự thành lập và cơ cấu tổ chức của hai Hội   

      Nam và Nữ HĐVN tại quê nhà ( VNCH ) đến Tháng Tư 197; hội 

      nghị Costa Mesa 1982 và sự thành lập cùng cơ cấu tổ chức Hội 

      Đồng Trung Ương ( HĐTƯ ) – HĐVN. Quan hệ với HĐ Bản xứ. 

        b- Trình bày được về tổ chức và nhiệm vụ của HĐTG; tổ chức HĐ  

      Bản xứ cho người khác hiểu.     

       c- Trực tiếp bảo trợ một em muốn qua Tân sinh hay cố vấn một em 

      muốn qua Đẳng thứ HĐVN. Ít nhất đã làm Đội ( hay Tuần ) trưởng 

      d- Đã sinh hoạt đều đặn với Đơn vị kể từ sau khi qua HĐVN. 

      e- Giải thích rõ về lời Hứa, Luật , Tĩnh tâm và Tuyên hứa cho người 

      khác hiểu. 

     f- Biết mục đích, tôn chỉ và phương pháp của PT. 

    g- Biết sự thành lập Kha ( Nam HĐVN ) và Thanh (HĐTƯ-HĐVN)  

1.- 2/ Kỹ thuật: 

     2/ a- Biết vẽ lộ trình Gilwell, phối cảnh; soạn chương trình thám du, 

       trại bay ( trong thời gian 3 đến 4 giờ ) cho Đơn vị. 

        b- Biết làm các nút tháp (2, 3) cây: chữ X, chữ thập..v..v.Chịu trách 

        nhiệm soạn và hướng dẫn làm , ít nhất 1, thủ công trại LĐ, CN.. 

        c- Biết và giải thích rõ ít nhất 5 cách định phương hướng, kể cả La 

        bàn. Chỉ được sao Bắc đẩu. 

       d- Biết ít nhất 4 cách làm và giải mật thư; làm dấu đi đường bằng 

        vật dụng thiên nhiên. Trình bày và hướng dẫn cắm lều,tùy thời tiết. 

      e- biết ít nhất 3 loại thảo mộc Bản xứ cùng đặc điểm; 3 loại của VN 

      ( hay Đông phương )  vừa dinh dưỡng vừa trị bệnh. 

     f- Biết bảo trì và xử dụng các thứ như Rìu, dao đi rừng… 

1.- 3/ Bảo vệ sức khoẻ và môi sinh: 

     3/ a- Giải thích luật lệ 1 môn thể thao có tham dự hay tập đều. Biết 

           luật lệ ( lý thuyết ) 1 môn thể thao phụ. 

        b- Sẵn sàng đảm nhận hướng dẫn toàn trại thể dục buổi sáng. 

        c- Giải thích được cho, ít nhất 2, bạn về tật bệnh có thể có do thể 

          chất và tâm-sinh lý thay đổi và cách đối trị. 

         d- Giải thích và khuyến cáo các bạn về sự nguy hại do thiếu dưỡng 

           khí, không vệ sinh, cần sa, ma túy, rượu, sách phim bạo loạn… 



         e- chứng tỏ bản thân nêu gương: một tâm hồn lành mạnh trong 

            một thân thể tráng kiện; chấp hành và tôn trọng bảo vệ môi sinh,  

           thiên nhiên. 

 

2.- Tâm linh: 

    1/ Biết qua một số các Tôn giáo ở VN. 

     2/ Trình bày sự khác biệt giữa Tín ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoan 

     3/ Chứng tỏ tinh thần tôn trọng niềm tin của người, không bảo thủ. 

     4/ Trình bày tóm lượt những điểm chính Tôn giáo hay Tín ngưỡng  

        của mình cho người khác hiểu ( có dẫn chứng qua sách, kinh..). 

        

3.- Hiểu biết tổng quát: 

3.- 1/ Đối với VN: 

     1/ a- Biết qua về nguồn gốc dân tộc; lịch sử từ Nhà Nguyễn Gia Long 

        đến nay. 

         b- Có thể nói qua về một tập tục: cưới hỏi, ma chay, kỵ giỗ.. 

         c- Trình bày thắng cảnh, thành phố..v..v. mình thích cho người  

           khác hiểu. 

         d- Dạy tiếng Việt ( nói và viết ) cho em Ấu hay Tân sinh. 

         e- Trình bày và giải đáp một vấn đề về VN đã chuẩn bị, trước cử   

         toạ khoảng mươi người. 

3.- 2/ Đối với Bản xứ: 

     2/ a- Biết qua nhiệm vụ và quyền hạn từng cơ cấu tổ chức: Tổng  

          Thống, Thủ Tướng, Chủ tịch Quốc hội..v..v..và v..v.. từ Trung  

          Ương xuống Địa phương. 

          b- Biết rõ tổ chức, cơ cấu, huy hiệu, đồng phục của HĐ Bản xứ. 

           c- Biết xử sự phân biệt giữa người Đồng hương ( có tuổi ) và Bản 

           xứ theo tập quán riêng. 

          d- Biết các điều kiện cần thiết để xin học Nghề, trợ cấp học bổng, 

           tiền nhà..v..v.. và có thể giúp người khác. 

 

 

SẼ ĐƯỢC CẤP ĐẲNG HIỆU HĐ BiPi ; THUẦN THANH NẾU ĐÁP 

ỨNG CÁC QUI ĐỊNH TRÊN:  90 / 100 ĐIỂM. 

 

    
 

 
 

 

                                   


