
 

 

   

Ghim cài Lời Hứa Của Tôi, Đức Tin Của Tôi của Hội Nữ Hướng Đạo khuyến khích 

nữ sinh từ lớp K-12 tham gia trải nghiệm hành trình đức tin bằng cách nghiên cứu 

Luật Nữ Hướng Đạo và giáo lý tôn giáo của các em. Hàng năm, nữ sinh đều có thể 

nhận được ghim cài của quốc gia này. 
 

Các bước để nhận ghim cài: 
 

1. Chọn một dòng từ Luật Nữ Hướng Đạo. Tìm một câu chuyện, bài hát hoặc bài thơ từ 

đức tin của các em với chủ đề liên quan đến dòng Luật. Chia sẻ với gia đình hoặc bạn bè của các 

em về điểm chung giữa dòng luật đó với câu chuyện, bài hát hoặc bài thơ đã tìm. 

2. Tìm gặp một người phụ nữ từ cộng đồng tín ngưỡng của các em hoặc từ một 

cộng đồng tín ngưỡng khác. Hãy hỏi người đó xem họ đã cố gắng vận dụng dòng Luật đó 

như thế nào trong cuộc sống của mình. 

3. Tìm ba câu nói truyền cảm hứng của phụ nữ có liên quan đến dòng luật trong Luật Nữ 

Hướng Đạo. Dán những câu nói này ở nơi mà các em có thể nhìn thấy hàng ngày! 

4. Tạo thứ gì đó để gợi nhớ về những gì mà các em đã học được. Đó có thể là một bức 

vẽ, bức hội họa hoặc áp phích. Các em cũng có thể sáng tạo một câu chuyện hoặc một tiểu phẩm. 

5. Đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ. Tìm hiểu xem cộng đồng đức tin của các em có chương 

trình công nhận Hội Nữ Hướng Đạo hay không. Chia sẻ những gì đã học được về đức tin của 

mình và Phong Trào Nữ Hướng Đạo với bạn bè, gia đình hoặc một nhóm trong cộng đồng đức tin 

của các em. Nhờ họ giúp các em trong việc tuân thủ Luật và đức tin của mình. Các em có thể cho 

họ xem những gì các em vừa làm hoặc biểu diễn tiểu phẩm của bạn! 
 

Tình nguyện viên trưởng thành từ các tổ chức dựa trên đức tin có thể giúp đỡ 
các em theo những cách sau: 

• Gắn kết ghim cài của quốc gia với chương trình công nhận tôn giáo của các em 

• Hướng dẫn nữ sinh với hành trình đức tin của riêng từng em 

• Hỗ trợ nữ sinh hiểu sâu hơn về đức tin của mình 
 

Liên hệ với hội đồng Nữ Hướng Đạo tại địa phương của các em để biết thêm thông tin. Để tìm hội 

đồng Nữ Hướng Đạo gần nhất với các em, hãy truy cập www.girlscouts.org/councilfinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập www.praypub.org/gsusa để tìm hiểu về chương trình công nhận tôn giáo từ các cộng đức tin khác nhau. 
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