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NỘI QUY 

Nhằm mục đích duy trì và phát triển Liên Ðoàn Hướng Ðạo Bạch Ðằng tại Boston nhất thống qua 

những luật lệ chung, và giữ gìn thanh danh cho các Hướng Ðạo Sinh Việt Nam nói riêng và Hướng 

Ðạo Thế Giới nói chung. 

 

TOÀN THỂ HƯỚNG ÐẠO SINH PHẢI TUÂN THEO NHỮNG NỘI QUY SAU ÐÂY: 

 

GIA NHẬP 

Xin tham khảo phần “Ðiều Lệ Gia Nhập Ðoàn” 

 

SINH HOẠT 

1. Mặc đồng phục gọn gàng và chỉnh tề trong những giờ sinh hoạt. Ðồng phục phải có những huy 

hiệu theo tiêu chuẩn của Hướng Ðạo Hoa Kỳ và Việt Nam. 

2. Luôn có mặt sinh hoạt hàng tuần và tham gia những hoạt động của Liên Ðoàn Bạch Ðằng.  Nếu 

vắng mặt thì phải thông báo trước cho Trưởng của mình với lý do chính đáng. 

3. Ði sinh hoạt đúng giờ và ra về không trể hơn 15 phút đồng hồ sau giờ sinh hoạt. 

4. Tuân theo luật của mỗi trò chơi. 

5. Luôn theo sự hướng dẫn của Trưởng trong và ngoài giờ sinh hoạt. 

6. Có tinh thần Hướng Ðạo cao, không đánh lộn, không chạy nhảy phá phách và luôn là 1 đoàn 

sinh hữu ích. 

7. Luôn luôn đứng trong hàng ngủ của mình.  Không được rời khỏi khi chưa có phép của Trưởng. 

8. Tôn trọng và lịch thiệp đối vời đoàn sinh khác phái. 

9. Luôn có hệ thống đôi bạn cho việc an toàn khi đi xa khỏi tầm mắt quan sát của Trưởng. 

10. Tuân theo 3 Lời Hứa và 10 Ðiều Luật. 

 

THUẦN PHONG MỸ TỤC 

1. Giữ thân thể cường tráng, khỏe mạnh và luôn sạch sẽ vệ sinh. 

2. Không được xã rác và dọn dẹp sạch sẽ sau giờ sinh hoạt. 

3. Bảo vệ tài sản chung của nơi mình sinh hoạt. 

4. Tránh các hành động và lời nói thiếu văn hoá. 
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5. Không được hút thuốc, mang bia rượu và chơi cờ bạc vào Liên Ðoàn Bạch Ðằng. 

6. Không được cập đôi khi còn dưới tuổi thành niên “21 tuổi”. 

7. Luôn tôn trọng các Hướng Ðạo Sinh khác và lễ phép với những ai lớn hơn mình. 

8. Giữ im lặng trong những giờ học chuyên môn của các đội bạn. 

 

TRỪNG PHẠT RA KHỎI ÐOÀN 

1. Vắng mặt 3 lần sinh hoạt  không có lý do chính đáng trong vòng 1 tháng. 

2. Phụ huynh không tham gia 3 buổi họp liên tục được đề ra bởi Liên Ðoàn Bạch Ðằng. 

3. Không đóng tiền niên liễm. 

4. Rời khỏi nơi sinh hoạt 3 lần không có sự đồng ý của Trưởng 

5. Thiếu tư cách đạo đức: đánh lộn, cải lời Trưởng, không lễ phép v.v… 

6. Mặc đồng phục không tuân theo quy định đề ra của Liên Ðoàn Bạch Ðằng. 

 

PHƯƠNG PHÁP TRỪNG PHẠT 

1. Lần thứ 1:  Cảnh cáo từ các Trưởng của Liên Ðoàn Bạch Ðằng 

2. Lần thứ 2:  Liên lạc với Phụ Huynh tiếp tay 

3. Lần thứ 3:  Lấy đi danh dự đeo khăn bằng cách lột khăn do Hội Ðồng Minh Nghĩa quyết định. 

4. Lần thứ 4: Ðuổi/ngưng sinh hoạt và sẽ được tái xét sau thời gian 3 tháng. 
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Thành biên bản lần đầu Nguyễn T. Hưng 22-02-2003 
 


