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Hướng Đạo Sinh Joey (Nhi Sinh)  – Từ 5-8 tuổi
Các Hướng Đạo Sinh Kangaroo Con (Nhi Sinh) vui thích buổi họp mặt  
sinh hoạt hàng tuần, đôi khi ngủ lại qua đêm và cùng nhau đoạt các 
huy hiệu tham gia. Huy hiệu cao nhất là Danh hiệu cuộc Thi Hướng 
Đạo Sinh Kangaroo Con (Nhi Sinh). Mỗi hai năm, các Kangaroo Con 
(Nhi Sinh) lại có một buổi trại lớn, qua đêm, được gọi là Kangaree. Các 
em còn học là một trong những ý tưởng căn bản của hoạt động Hướng 
Đạo là chúng ta giúp đỡ những người khác. Các Kangaroo Con (Nhi 
Sinh) bắt đầu bằng việc giúp đỡ ở nhà.

Hướng Đạo Sinh Sói Con (Ấu Sinh) – Từ 8-11 tuổi
Các Hướng Đạo Sinh Sói Con đang trưởng thành và chương trình này của 
các em cũng vậy. Ngoài các buổi gặp nhau hàng tuần, các em có nhiều 
sinh hoạt ngoài trời hơn, trong đó thỉnh thoảng có các buổi cắm trại và đi 
bộ đường dài trong ngày. Các Sói Con có rất nhiều huy hiệu hơn để cố 
gắng giành được và đặt mục tiêu đoạt Danh hiệu Chó Sói Xám trước khi 
chuyển tiếp lên ngành Thiếu Sinh. Mỗi ba năm, hàng ngàn Sói Con lại vui 
thích cuộc cắm trại kéo dài năm ngày, được gọi là Cuboree.

Thiếu  Sinh – Từ 11-15 tuổi
Chương trình Thiếu Sinh  thậm chí còn đầy thử thách hơn nữa - và các 
Thiếu Sinh  góp tiếng nói rất nhiều trong việc hoạch định chương trình. 
Các Thiếu Sinh lớn hơn còn có trách nhiệm với các thành viên nhỏ tuổi 
hơn của mình. Các em lớn hơn dạy cho các em nhỏ tạo dựng một địa 
điểm trại, lên kế hoạch và nấu các bữa ăn của mình, không bị lạc lối 
trong rừng bụi, và rất nhiều các kỹ năng ngoài trời khác. Mỗi ba năm, 
hơn 12.000 Thiếu Sinh  từ khắp nước Úc tập trung lại trong hai tuần 
lễ tại sự kiện Jamboree. Danh hiệu cao nhất trong Ngành Thiếu Sinh là 
Danh hiệu Thiếu Sinh của Úc, một thành tích vô cùng lớn mà đòi hỏi 
thời gian, tính tự kỷ luật, ý thức tổ chức cá nhân và vai trò lãnh đạo.

Kha Sinh (Người Phiêu Lưu) – Từ 15-18 tuổi
Việc học hành đang bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, nhưng là một Kha 
Sinh (Người Phiêu Lưu) có thể giúp ích được! Nhiều nghiên cứu học 
thuật khác nhau cho thấy là một chương trình chính xác như chương 
trình hoạt động của Kha Sinh (Người Phiêu Lưu) (phiêu lưu ngoài trời, 
tính tự quản trị, những người bạn mạnh mẽ, và những người dìu dắt là 
những người lớn tốt) đưa đến những kết quả tốt hơn rất nhiều trong 
những năm cuối của thời đi học. Ngoài ra, những Kha Sinh (Người Phiêu 
Lưu) đoạt Danh hiệu Hướng Đạo của Nữ Hoàng còn có thể được nhận 
vào học sớm (trước khi các em làm các bài thi của năm lớp 12 của mình) 
tại một số trường đại học, và có lợi thế trong một số khóa học. 

Tráng Sinh – Từ 18-25 tuổi
Các Tráng Sinh có một chương trình tuyệt vời mà các em vun đắp bản 
thân. Từ các hoạt động như sự kiện thể thao động cơ Mudbash hàng 
năm trên đất đai của mình trong Strathbogie Ranges, Surfmoot trên 
Bãi biển Lướt Ván mang tính biểu tưởng của Tiểu bang Victoria vào dịp 
đầu năm, trượt tuyết tại một trong hai khu nhà gỗ vùng núi của ngành 
Tráng Sinh tại Bogong và Baw Baw, đến các chuyến đi nước ngoài 
và nhiều sự kiện khác, những Tráng Sinh  tạo ra các cơ hội tuyệt vời 
của chính mình. Vừa là thử thách bản thân, những Tráng Sinh  cung 
cấp dịch vụ cho tất cả các lĩnh vực của hoạt động Hướng Đạo và cộng 
đồng rộng lớn hơn. (Giúp đỡ người khác là đề tài xuyên suốt trong hoạt 
động Hướng Đạo.) Thành tích cao nhất của Tráng Sinh  là Danh hiệu 
Hướng Đạo Baden-Powell.

Người Trưởng Thành
Các thiện nguyện viên hỗ trợ chương trình Hướng Đạo bởi họ quan 
tâm đến những người trẻ - và bởi vì vui nữa! Hầu hết các Trưởng Niên  
thiện nguyện viên là các phụ huynh. Những người khác là những người 
trẻ hơn. Tất cả các Trưởng Niên đều qua chương trình kiểm tra – Kiểm 
tra Làm việc Với Trẻ em, kiểm tra lý lịch tư pháp với cảnh sát trên toàn 
quốc, những người chứng nhận tư cách, và một cuộc phỏng vấn, và 
một cuộc tái kiểm tra mỗi ba năm. Hoạt động Hướng Đạo trong Tiểu 
bang Victoria đã tích cực về sự an toàn của trẻ trong hơn 75 năm.

Các Trưởng Niên thiện nguyện viên thực hiện chương trình huấn 
luyện trực tuyến và theo nhóm để học phương pháp giảng dạy của 
Hướng Đạo, và nhiều ý tưởng về chương trình.

Là một Trưởng Hướng Đạo trong Nhóm Hướng Đạo địa phương 
nghĩa là dành vài giờ đồng hồ mỗi tuần và một vài cuối tuần. Phần 
thưởng trở lại là vô cùng to lớn.

Nhóm Hướng Đạo địa phương được hỗ trợ bởi một ủy ban gồm các 
phụ huynh, những người bảo đảm là Nhóm đó có đúng người, đúng 
tài sản, thiết bị và các quỹ để điều hành một chương trình lớn.
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Hãy tìm hiểu thêm    
về hoạt động Hướng Đạo

1800 SCOUTS
scoutsvictoria.com.au
Hướng Đạo Victoria là một tổ chức an toàn cho trẻ em 
và tuyệt đối không dung thứ bất kỳ hành vi gây hại, 
lạm dụng hay bỏ bê nào. Chúng tôi coi trọng tính đa 
dạng của các thành viên của mình, bao gồm phái tính, 
khuynh hướng tình dục, sắc tộc, tôn giáo và khả năng. 
Hãy truy cập trang mạng Hoạt động Hướng Đạo An 
toàn cho Trẻ em của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hoạt động Hướng Đạo
là cuộc phiêu lưu!

Hoạt động Hướng Đạo  
là cho tất cả mọi người!

Các kỹ năng mới, những người bạn tuyệt vời 
và vô vàn niềm vui. Đó là một chương trình 
khuyến khích các kỹ năng sống như vai trò 
lãnh đạo, tính bền bỉ, sự tự tin, và làm việc 
hợp với những người khác.

Tất cả thanh thiếu niên, người lớn và phụ 
huynh đều được chào đón. Hoạt động Hướng 
Đạo là một sinh hoạt mà cả gia đình có thể 
cùng nhau yêu thích.

Hơn 800.000 người trẻ của Tiểu bang Victoria  
đã lớn lên trong các Nhóm Hướng Đạo – và đã 
tiếp tục đóng góp cho cộng đồng rộng lớn hơn 
trong vai trò là những người lớn.


