
 
 

 
 

Vài Chia Sẻ Khi Đi Cắm Trại Với HĐ 
(Camping Guidelines for Scouts’ Parents) 

 
 
Để tạo đời sống trại vui tươi và có ý nghĩa với con em mình, phụ huynh chúng ta 
nên thực hiện các điều sau: 
 

1. Theo sự hướng dẫn của ban quản trại (Follow camp staff’s instruction) 
2. Tham gia vài công tác giúp cho sinh hoạt của các em (Join to help on some 

camp tasks or activities) 
3. Theo luật trại và luật lệ của khu cắm trại (Follow camp rule and regulation) 
4. An toàn trong sự sử dụng lửa (Safely fire using) 
5. Theo chuơng trình trại (Follow camp program) 
6. Giữ vệ sinh chung cho khu vực cắm trại (Keep campsite clean at all times) 
7. Đậu xe đúng nơi quy định và đậu theo kiểu BACK-IN (Car parking in right 

place – Back-in) 
8. Cùng nhau cố gắng hết sức để bảo vệ môi sinh (Protect and enhance the 

environment) 
9. Gặp khó khăn vẫn vui tuơi (cheerful in any circumstances) 
10. Hệ thống bồ tèo, khi đi đâu cũng nên có ít nhất là 2 người trở lên đi chung với 

nhau (Buddy system) 
11.  Vui đời sống trại (Have Fun!!!) 
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Parents 
Dụng cụ trại cá nhân - Personal camping gear Checklist  

 
 

1. _____  Áo quần  (Clothes)- enough for the time at camp 

2. _____ Vớ, đồ lót (Socks, underwear) - Enough for the time at camp 

3. _____  Áo ấm, mũ (Sweater or jacket, hat) 

4. _____  Khăn (Towel) 

5. _____  Bàn chải, kem đánh răng (Tooth brush, paste) 

6. _____  Xà phòng, thuốc gội đầu (Soap and shampoo) 

7. _____  Túi ngủ (Sleeping bag) 

8. _____ Lều (Tent) – Ideal tent size for 2-3 people is 7’x 7’ 

9. _____  Ly uống nước (Metal cup or mug) - Water Bottle (re-use) 

10. _____  Ðèn pin (Flash light), extra batteries. 

11. _____  Sổ tay nhỏ, bút (Small notebook, pen or pencil) 

12. _____  Hộp cứu thương cá nhân (Personal first aid kit) 

13. _____  Tiền cắc (Change for public telephone or shower) - JUST IN CASE 

14. _____  Áo che mưa (Poncho or rain coat) – SEASONAL 

15. _____ Ghế ngồi (camping chair) - OPTIONAL 

16. _____ Máy ảnh (Camera) – OPTIONAL 

17. _____ Đồ tắm (Swimsuit or swim trunks) - OPTIONAL 
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PARENTS'  TENT  LIST 
(Please post this in Front of Your Tent,  

in case of emergency, we will quickly have the right contact) 
 
 

Name (Tên phụ huynh):  ____________________ 
 
Name (Tên phụ huynh):  ____________________ 
 

 
Your Child's Name Unit Notes 

   

   

   

   

 
Unit: 
  
- Sói Con, Pack 285 /  - Thiếu Nam, Troop 285 / - Thanh, Crew  222/  
- Chim Non, Troop 61212, - Thiếu Nữ, Troop 61212, 

 
  
 

LDRK_Parents_Camping_Guidelines_Unicode.doc 


