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   Nội Qui Liên Đoàn Phù Đổng 
 
 

Đây là Nội Qui của Liên Đoàn Phù Đổng, Boy Scout Troop and Pack 719 and Girl Scout of Northern 
California (GSNC) Troop 60709.  Những Nội Qui này sẽ được áp dụng trong những sinh hoạt Hướng 
Đạo của LĐ Phù Đổng. 

  
1. Mỗi Thành Viên của Liên Đoàn (LĐ) Phù Đổng phải hoàn tất thủ tục ghi danh với LĐ Phù Đổng và 

GSNC/BSA. 
(Các em con nhỏ tuổi chưa chính thức ghi danh với BSA và GSNC thì sẽ ghi danh với LĐ Phù Đổng thôi) 
 

2. Hướng Đạo Sinh (HĐS) giữ Lời Hứa và tuân theo Luật Hướng Đạo.  
 

3. Đi sinh hoạt đúng giờ. Nếu em HĐS đến trễ trong lúc chào cờ thì phải đứng vòng ngoài của hình đội đến 
khi chào cờ xong. 
 

4. Nếu nghỉ 3 lần mà không thông báo trước cho Trưởng, cha hoặc mẹ của em HĐS cần gặp Trưởng sau 
đó để giải thích chi tiết.  
 

5. Trong trường hợp các em tạm nghỉ một thời gian hoặc ngưng sinh hoạt với LĐ, Phụ Huynh cần gửi điện 
thư hoặc gọi điên thoại cho Trưởng đơn vị (hay LĐ Trưởng) biết.  
Nếu HĐS tự ý nghỉ 5 lần liên tiếp mà không thông báo cho Trưởng biết thì coi như tự ý ngưng sinh hoạt 
với LĐ Phù Đổng.
 

  

6. HĐS phải có đồng phục đúng cách khi tham gia những sinh hoạt HĐ. LĐ có thể yêu cầu HĐS, vi phạm 
mặc đồng phục, tạm ngưng sinh hoạt cho đến khi có đồng phục đúng cách.  
 

7. Các em HĐS không được mặc quần xệ xuống quá rốn và áo không được hở rốn. 
  

8. Các em gái chỉ được mặc quần dài hoặc skort.  Ngoại trừ khi LĐ cho phép mặc quần áo khác. 
 

9. Em HĐS Nam phải bỏ áo trong quần 
 

10. Em HĐS trai không được để tóc dài đến vai, hoặc nhuộm tóc màu xanh, đỏ, vàng, hoặc tím. 
 

11. HĐS phải nghe lời Trưởng 
 

12. HĐS không được chửi tục, nói xấu bạn và đánh nhau. 
 

13. Trong giờ sinh hoạt KHÔNG ĐƯỢC:  
• Ăn bánh hoặc kẹo – trừ khi Trưởng cho phép  
• Skate board, roller blade, electronics game, đồ chơi  v.v. 
• Sử dụng điện thoại cầm tay (Cell phone) - được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 
• Tuyệt đối không được mang vũ khí, chất nổ, các thứ độc hại... có thể làm nguy hiểm đến sức 

khỏe hoặc đến tính mạng mình hoặc người khác vào nơi sinh hoạt của LĐ. Vi phạm điều này sẽ 
được yêu cầu ngưng sinh hoạt với LĐ Phù Đổng ngay tức khắc.  

 
14. HĐS luôn gắng sức theo Chương Trình Thăng Tiến trong sinh hoạt HĐ.  Mỗi năm phải đi trại ít nhất một 

lần.  Nếu không tham gia được phải thông báo cho Trưởng biết.   
 

15. Mọi sinh hoạt của các đơn vị trong LĐ phải thông qua Hội Đồng Trưởng của Liên Đoàn trước khi thực 
hiện.  
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16. Phụ huynh phải có trách nhiệm phụ giúp với các Trưởng trong việc hướng dẫn con em mình trong sinh 

hoạt HĐ.  
Phụ huynh cần họp với Trưởng ít nhất một lần trong năm và cùng tham gia tích cực với con em mình. 
 

17. Không ai được mang dao găm (fixed blade) trừ khi có sự chấp thuân của LD Trưởng (hoặc Trại Trưởng).  
Trừ khi dao hoặc súng dùng để huấn luyện các em HĐS.   
Các Trưởng và các em đã học xong lớp “Cách xử dụng dao/Totin’ Chip” được quyền cầm dao xếp nhỏ 
(pocket knife) không dài quá 10 cm (4 inches).  
 

18. Thuốc Lá:  Các Trưởng, Các Phụ Huynh, hay các người lớn tuổi không được hút thuốc lá trước mặt các 
em.   
 

19. Rượu: Không được uống rượu trong những khi sinh hoạt có liên quan đến Hướng Đạo.  Điều lệ này sẽ 
áp dụng cho các em và các phụ Huynh. 
 
NOTE: Nếu ai vi phạm điều lệ này (Cha Mẹ hay các em HDS), cha mẹ và các con em của những phụ 
huynh vi phạm điều luật này sẽ được yêu cầu ngưng sinh hoạt với LĐ Phù Đổng ngay tức khắc.    

   
 
Các em HĐS vi phạm những điều lệ kể trên sẽ được điều chỉnh bởi các Trưởng (Adult Leader) của Đội hoặc Liên 
Đoàn Trưởng.  
 
Những hình phạt có thể áp dụng: nhảy cò cò, thụt dầu, hít đất hoặc làm việc dọn dẹp.  
 
 
Scout(s)’ names:  ______________________________________________________________________ 
 
 
Chúng tôi, HĐS và Phụ Huynh, đã đọc và hiểu và sẽ tuân theo những nội qui của Liên Đoàn Phù Đổng.  
 
 
PHỤ HUYNH:  _________________________________     Ký Tên Tắt (Initial)  ________  Ngày ________ 

 


	/   Nội Qui Liên Đoàn Phù Đổng

