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Բանակումի Կանոններ (Camp Rules) 

1. Աշխատանքի ընթացքին վրան մուտք գործելը, առանց վրանի պատասխանատուի 

արտօնութեան, խստիւ արգիլուած է: 

2. Առանց արտօնութեան բանակավայրի սահմաններէն դուրս երթալը արգիլուած է: 

3. Ուրիշին իրերը առանց արտօնութեան կարելի չէ օգտագործել: 

4. Հնազանդիլ բոլոր հրահանգներուն: 

5. Հետեւիլ բանակումի մաքրութեան օրէնքներուն: 

6. Բանակումի ընթացքին արտօնուած հագուստներն են.- 

ա.  Սկաուտական լրիւ տարազ 

բ.  Սկաուտական փողկապ 

գ.  Մասնաճիւղի սկաուտական T-shirt 

դ.  Այլ սկաուտական T-shirt-ներ 

ե.  Ոչ անգլերէն կամ օտար գրութեամբ, միագոյն T-shirt 

զ.  Կարճ տաբատ (7”-9” inseam) 

7. Բանակումի ընթացքին անթեւ շապիկ (tank top) հագուիլը արգիլուած է: 

8. Բանակումի ընթացքին Անգլերէն կամ օտար գրութեամբ հագուստ հագուիլը արգիլուած է 

(բացառութիւն՝ քոյր եւ կամ այլ հայկական միութիւն/կազմակերպութիւններու 

հագուստներ): 

9. Առանց արտօնութեան կարելի չէ մուտք գործել հետեւեալ վայրերը.- 

ա.  Բուժարան 

բ.  Ճաշարան/խոհանոց 

գ.  Տեղեկատու 

դ.  Լողի շրջափակ 

ե. Պահեստ 

զ.  Այլ միաւորի բանակավայր 

10. Անձնական միջոցներով բանակավայր փոխադրուիլը արգիլուած է: Կը բացառուին 

բանակումին մասնակի (partial) մասնակցող սկաուտները, որոնք պարտին բանակավայր 

ժամանել (կամ բանակավայրէն մեկնիլ) միայն առաւօտեան 7:00 -- 9:00 (սկաուտական լրիւ 

զգեստով) կամ գիշերուան 9:00 -- 11:00: 

o In all cases, the Regional Scouting council must be made aware of and approve any early or late 

arrivals and departures. Notice must be given with camp registration.  

o Regional Scouting Council reserves the right to inspect any vehicle at Camp Tecuya. 

o Regional Scouting Council reserves the right to inspect all personal belonging entering Camp Tecuya. 
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11. Վրաններուն մէջ ուտելը արգիլուած է: 

12. Հանգումէն ետք աղմկելը արգիլուած է: 

13. Վրաններէն ներս լապտեր (Lantern) օգտագործելը արգիլուած է: 

14. Կրակի եւ/կամ կրակ առաջացնող պիտոյքներու (matches, lighters) հետ խաղալը խստիւ 

արգիլուած է: 

15. Բանակումի ընթացքին ծամոն (gum) ծամելը խստիւ արգիլուած է: 

16. Բանակումի ընթացքին ծխախոտի, թմրեցուցիչներու եւ ոգելից ըմպելիքներու (tobacco 

products such as cigarettes, cigars, hookah, e-vapor, e-cigarettes, illegal drugs or alcoholic beverages) 

գործածութիւնը խստիւ արգիլուած է: 

17. Հայհոյելը (profanity) խստիւ  արգիլուած է. Physical and verbal abuse, including rough-housing, fighting 

and making threats, will not be tolerated: 

18. Պահեստի իրերը գործածելէ ետք վերադարձնել զանոնք պահեստ: 

19. Բանակումի ընթացքին  միայն հայերէն խօսիլ: 

20. Forbidden items listed will be confiscated and returned to the scout at the discretion of the leadership at the 

end of the camp. 

21. RSC does not assume responsibility for lost or damaged items. 

22. Failure to adhere to any of the expectations of the Camp Rules and Regulations will result in a fair and 

impartial review. Any lapse in judgment or incident could result in disciplinary actions as deemed 

appropriate by the Homenetmen Western US Regional Committee and in accordance with policies and 

procedures set forth by the Boy Scouts of America and the Homenetmen Western US Region. 

23. Rules for “Geesherayeen Khagh”   

o A zero tolerance policy exists regarding damage/loss of any personal property (such as clothing, tents, 

sleeping bags, cars, uniform, etc.) If anyone’s personal property is damaged the offending scout and 

Chapter will be held responsible for compensation of the damages.  

o Geesherayeen Khagh will have a designated flag intended for the game. No regional or chapter flags 

will be involved in the game. 

o Regional Scouting Council must be made aware of and approve any geesherayaan khagh activities 24 

hours prior to the game.  Participants of any unapproved game will be disciplined  

o No hazing and physical or verbal abuse will be tolerated.  
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Տեղեկութիւններ 

Ա.- Ընդհանուր՝ 

 Սկաուտները պիտի բանակին 6—8 անձ վրաններու մէջ, տրամադրուած մասնաճիւղերուն 

կողմէ: 

 Բանակավայրի ապահովութիւն՝ 

o Բանակումի պահակներ 

o Բանակավայրի security staff 

Բ.- Սկաուտական անհատական պիտոյքներու ցանկ՝ 

 Սկաուտական լրիւ զգեստ, սահմանուած Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանի 

սկաուտական տարազի ուղեգիծով 

 ՀՄԸՄի, մասնաճիւղի, սկաուտական եւ այլ հայկական կազմակերպութիւններու T-shirt 

 Ոչ Անգլերէն/օտար գրութեամբ, միագոյն T-shirt 

 Տաք զգեստ (light jacket and light sweater or sweatshirt) 

 Սպիտակեղէն  

 Արշաւի (hiking) եւ մարզական (athletic) կօշիկ 

 Լողի զգեստ (swim suit) 

 Լուացուելու եւ լոգանքի պիտոյքներ 

 Գրենական պիտոյքներ 

 Քնապարկ 

 Tissue 

 Լուսարձակ (flash light) 

 Ջրաման (water bottle) 

 Գլխարկ (wide brim) 

 Sunscreen/Sunblock 

 Lip balm (clear) 

 Insect repellent 

 3 հատ 30 gallon աղբի տոպրակ(trash bag) 

 

Գ.- Արգիլուած պիտոյքներու ցանկ՝ 

 

 Դանակ 



ՀՄԸՄ -ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներ 

7րդ Ընդհանուր Բանակում 

Յուլիս 31 – Օգոստոս 6, 2016 
 
 

4 
 

 Electronics or media of any kind, including radios, stereos, video games (e.g. Game Boy), personal 

entertainment devices (e.g. iPod, iPad, MP3 players), personal digital assistants/PDAs (e.g. laptops, tablets), 

etc. 

 Personal Phones will only be allowed during free-time. If used/seen otherwise, they will be collected. 

 Ծխախոտ, թմրեցուցիչ եւ ոգելից ըմպելիքներ (tobacco products such as cigarettes, cigars, hookah, e-

vapor, e-cigarettes, illegal drugs or alcoholic beverages). 

 Ծամոն  (gum)  

 Անգլերէն/օտար գրութեամբ հագուստ (բացառութիւն՝ քոյր եւ կամ այլ հայկական 

միութիւն/կազմակերպութիւններու հագուստներ) 

Դ.- Ուղեբեռի (baggage) փոխանցում՝ 

 

 Բերել առաւելագոյնը 1 backpack, 1 duffle bag եւ 1 քնապարկ 

 Patrol (խմբակ) items should be turned in on July 27th. Patrol items are patrol tents, boxes, items for 

pioneering project. All items should be labeled with the chapter name, troop number, and patrol name. 

Please ask chapter leaders for more information regarding items loading on July 27th.  

 Ari – Arenoush Personal belongings bags should be dropped off on July 28 and July 29, between the ours of 

6:30pm to 9:30pm.  Location to be announced later. 

 Guyligs and Arztevigs sould bring their personal belongings bags at the day of their departure to camp 

 

Ե.- Երթեւեկութիւն (Հարաւային Քալիֆորնիոյ մասնաճիւղերու համար)՝ 

 

 Մեկնում՝ 

o Արի/Արենուշ եւ Երէց/Պարմանուհի՝  Կիրակի, Յուլիս 31,  առաւօտեան ժամը 9:00ին.  

o Գայլիկ/Արծուիկ՝  Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, առաւօտեան ժամը 7:30ին.  

 

 Վերադարձ՝ Շաբաթ, Օգոստոս 6, կէսօրէ ետք ժամը 2:00ին. Վայր՝ Crescenta Valley Community 

Regional Park. 
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Սկաուտական Տարազի Ուղեգիծ 

 

 Կօշիկ՝ սեւ -   

 Գուլպայ՝ 

o Երէց/Պարմանուհի/Արի/Արենոյշ՝ Խաքի 

o Գայլիկ/Արծուիկ՝ Գոց կապոյտ 

 Տաբատ 

o Երէց՝ Գոց կապոյտ երկար տաբատ  

o Արի՝ 

 Մինչեւ առաջնորդ՝ Գոց կապոյտ կարճ տաբատ 

 Վարիչ առաջնորդ եր բարձր՝ Գոց կապոյտ երկար տաբատ 

o Գայլիկ՝ Գոց կապոյտ կարճ տաբատ 

 Փէշ (Պարմանուհի/Արենոյշ/Արծուիկ)՝ Գոց կապոյտ (երկայնք՝ ծունկէն չորս մատ 

(2 inch) բարձր) 

 Գօտի՝ ՀՄԸՄի կամ BSAի Սկաուտական գօտի 

 Շապիկ 

o Արի/Արենոյշ`Մասնաճիւղերու որոշած գոյն 

o Երէց/Պարմանուհի`Պորտօ (Burgundy) 

o Գայլիկ/Արծուիկ`Մասնաճիւղերու որոշած գոյն 

o Միաւոր եւ վեր՝ Շրջանի Սկ. Խորհուրդի կողմէ տրամադրուած եռագոյն  փողկապ 

 Գլխարկ 

o Արի/Արենոյշ`Գոց կապոյտ պէրէ (beret) 

o Երէց/Պարմանուհի՝ Պորտօ պէրէ (Burgundy) 

o Գայլիկ/Արծուիկ` Գայլիկական Գլխարկ 

 Նշաններ 

o Ամերիկեան Դրօշակ՝ աջ թեւ ա. նշան 

o Եռագոյն Դրօշակ՝ աջ թեւ բ. Նշան 

o ՀՄԸՄի Վահան՝ աջ թեւ գ. Նշան 

o Councilի եւ Մասնաճիւղի Անուն՝ ձախ թեւ (մասնաճիւղը միանման) 

o Troop Number/Խումբի թիւ՝ ձախ թեւ  

o Խմբակի Թօթեմ՝ ձախ թեւ 

o Վկայեալ Կարգ՝ ձախ գրպանի կոճակին վրայ (այս պարագային Ա. Կարգը կը հանեն) 

o Ա. Կարգ՝ ձախ կուրծք (այս պարագային Բ. Կարգը կը հանեն) 

o Բ. Կարգ՝ ձախ թեւ Դ. նշան (ծալուածքի վրայ) 

o Նորընծայ՝ ձախ գրպան 

o Փոխանցման Նշան՝ ձախ գրպանին տակ 
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o Խումբի Անուն՝ Աջ գրպան, BSAի նշանէն վեր 

o Մասնաճիւղի Յիշատակ՝ Մասն. Վերջին աշխատանքի յիշատակ-աջ գրպան 

o Կեդր./Շրջ. Յիշատակ՝ Կեդր. Կամ Շրջ. Վերջին աշխ. Յիշատակ-աջ գրպան 

o Անդամակցութեան Տարիներու Նշան՝ ձախ գրպանէն վեր 

o Շքանշաններ՝ ձախ գրպանի կոճակի աջ եւ/կամ ձախ կողմ 

o Մասնագիտական Նշաններ (merit badges)` աջ գրպանի վրայ 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


