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චක්රලේඛ අංකය අ 1/2022

සි ළුමඅදිසාඅලේයොමසාරිස්වරුන්අලේවත,
වි්ල බාදක් කිචන් ජැම්බරිය - 2022

ලේනොයඩවා ලේතවන වරටත් ඳවත්වනු ලබන විශ්ව බාලදක්ෂ කිචන් ජැම්බරි , ලේමම වසලේේදී වැමට ආශාර න
ලේත්මාව ටලේත් දදවැම්බර් මව 26 වශ 27 න ලේදදින ඳැවැත්වීමට යටයුතු සූදානම් යරමින් ඳවතී. ස්යව්ට් ලේවොයිස්
වැඩසටහන මගින් ලේමහි 2022 වසලේේ ලේ ෝලී වැඩසටහන සහා සත්යාරයත්ව දරනු ලබයි.
ලේමම වැඩසටහන සහා ඕනෑම ව සය බාලදක්ෂයින්ට සහ වැඩිහිටි නා ය නායියවන් සහභාගී වි
ලි ාඳදිකචි සහා කිසිඳු මුදලක් ං ලේනොලේයලේේ.

හැකි ංතර

වැඩසටහලේන් ංරමුණු;
● බාලදක්ෂ න් සහා ලේ ෝලී වශලේ න් ආහාර උත්සව ක් ඳැවත්වීම.
● ආහර විද් ාව සහ ලේසෞඛ් පිලිබ දැනුවත් කිරීලේම් ලේද්ශණ.
භාජන ලේනොමැතිව ආහාර පිසීම ප්රවේධන කිරීලේම් වැඩසටහන්.
● ලේ ෝලී මිත්රත්ව සහ බාලදක්ෂ යටයුතු ප්රවේධන කිරීම
● සැමට ආහාර වැඩසටහන
වැඩසටහන සහා ලි ාඳදිකචි වීම;
ලි ාඳදිකචි වීම තනි පුද් ල වශලේ න් ලේහෝ යණ්ඩා ම් වශලේ න් සිදුයල හැය.
● තනි පුද් ල ලි ාඳදිකචි වීම්
ලේමම ගූ ඛ ලේ ොේම සම්පූේණ කිරීලේමන් සිදු යල හැය
https://forms.gle/wo4iCoNh7XqFSu7u7
● යණ්ඩා ම් ලි ාඳදිකචි වීම්
ලේමම ගූ ඛ ලේ ොේම සම්පූේණ යර සාමාජිය විස්තර scoutvoice24@gmail.com ලිපින ට ඊලේම්ඛ
කිරීලේමන් සිදු යල හැය
https://forms.gle/wo4iCoNh7XqFSu7u7
දිස්ත්රික් සම්බන්ධීයාරය ඳත්කිරීම;
● දිසා ලේයොමසාරිසවර ා/වරි විසින් වැඩසටහලේන් සකවිධා යයින් ඳත්කිරිම.
● ඔහු / ඇ සකවිධා ය යමිටුලේව් Whatsapp සමූහ සම්බන්ධ යර ැනීම සහ ඒ හරහා දිස්ත්රික්ය සම
සම්බන්ධීයරණ කිරීම (02/12/2022 දිනට ලේඳර)
Whatsapp සමූහලේේ ලේ මුව https://chat.whatsapp.com/JBePuU05HjPEva4NHZCBw0
සහතිය ඳත් නිකුත් කිරීම;
● සහභාගීත්ව සහතිය
● International Food Table Certificate සහ ලේවනත්

ලේවනත් විලේශේෂ යරුණු;
● මාේ ත පිසීම්
● ංධ් ාඳනිය වැඩසටහන්
● ජාත් න්තර ගිනි මැල
● ආහර සහා ඇති ආ මිය වටපිටාව
● ජාත් න්තර මිත්රත්ව
යාල රමුව;
දිනය

කාර්යය

දිසා ලේයොමසාරිසවර ා/වරි විසින් ලේතෝරා ඳත් යරනු ලබන දිස්ත්රික්
සම්භන්ධීයාරය තුමා/ තුමි සකවිධා ය යමිටුලේව් Wට්ස් ඇප් සමූහ සම්බන්ධ යර
ැනීම
● ලි ාඳදිකචි ලේතොරතුරු මූලස්ථාන ට ැවීම
● ස්ථාන ලේතෝරා ැනීම
● ංවසර ැනීම් කිරීම

25/11/2022 ●

වැඩසටහන ඳැවැත්වීම ංවසර ලබා ැනීම් යර ංවසන් වීම
වැඩසටහන් විස්තර සාදා ැනීම ලේවලාවන් හා ංක න් ඇතිව විවිධ ංවස්ථාවලදී
ඳැවැත්ලේවන දැනුවත් කිරීලේම් ඔන්ලයින් රැස්වීම් සමගින් සකවිධා ය යමිටුලේව් එක්
ංලේ ක් සම්බන්ධ වීම.
● වැඩසටහන සහා සහලේ ෝ
දක්වන ලේවනත් ඳාේශව සම දැනුවත් කිරීලේම්
වැඩසටහන් ඳැවැත්වීම සහ වැඩසටහනට ංවශ් සි ළු ලේද් සූදානම් කිරීම.

20/12/2022 ●
●

විමසීම්;
● scoutvoice24@gmail.com
● Global Scout Kitchen Jamboree නිල Facebook සමූහ
● ගිම්හානි රාජඳක්ෂ: +94779880755

ලේම ට,
බාලදක්ෂඅලේසේවලේේඅනියුතු,

ජනප්රිත් ප්රනාන්ු
රධාාන්බාදක්්දක මවාරිව්්
පිටඳත්අ-

1. සභාඳති, විධා යඅයමිටුඅසභාඳති, රුඅලේඛයම්අහාඅ රුඅභාණ්ඩ ාරියඅ
2. මූලස්ථානලේේඅසි ළුමඅලේයොමසාරිස්වරුන්අලේවත
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Rw;wwpf;if ,y:81/2022

midj;J khtl;l Mizahsu;fSf;FkhdJ>

cyf rhuzu; rkayiw [k;Nghup
njhlu;e;J %d;whtJ KiwahfTk; elhj;jg;gLk; cyf rhuzu; rkayiw [k;Nghup (Global Scout
Kitchen Jamboree) ,k;Kiw midtUf;Fk; czT vd;w njhdpg;nghUspy; vjpu;tUk; brk;gu; 26
kw;Wk; 27 Mfpa jpfjpfspy; Vw;ghlhfp tUfpwJ. ];fTl; nthap]; jpl;lj;jpd; fPo; 2022
cyfshtpa epfo;r;rpf;F mDruiz toq;fg;gLfpwJ.
,e;j jpl;lj;jpy; ve;jnthU taJ rhuzu;fs; kw;Wk; taJ te;Njhu; jiytu; jiytpau;fs;
gq;Nfw;fyhk; vd;gJld; gjpTf; fl;lzk; vJTk; mwtplg;gl khl;lhJ.
jpl;lj;jpd; Nehf;fq;fs;
●rhuzu;fSf;fhd cyfshtpa czT tpohit elj;Jjy;.
●Cl;lr;rj;J kw;Wk; MNuhf;fpak; gw;wpa fy;tp tpupTiufs;.
●ghj;jpuq;fs; ,y;yhky; rikg;gij Cf;Ftpf;Fk; jpl;lq;fs;.
●cyfshtpa el;G kw;Wk; rhuzu; nraw;ghLfis Cf;Ftpj;jy;.
●midtUf;Fk; czTj; jpl;lk;
jpl;lj;jpw;F gjpT nra;jy;;
jdpj;jdpahfNth my;yJ FOf;fshfNth gjpT nra;ayhk;.
●jdpg;gl;l gjpTfs;
,e;j $Fy; gbtj;ij G+u;j;jp nra;tjd; %yk; ,ijr; nra;ayhk;
https://forms.gle/wo4iCoNh7XqFSu7u7
●FO gjpTfs;
,e;j $Fy; gbtj;ij G+u;j;jp nra;J cWg;gpdu; tptuq;fis scoutvoice24@gmail.com vd;w
Kftupf;F kpd;dQ;ry; nra;tjd; %yk; gjpT nra;ayhk;.
https://forms.gle/wo4iCoNh7XqFSu7u7
khtl;l xUq;fpizg;ghsu; epakdk;;
●khtl;l Mizahsuhy; nraw;jpl;l xUq;fpizg;ghsu; epakpf;fg;gLthu;.
●mtu;/mts; Vw;ghl;Lf; FOtpd; thl;];mg; FOtpy; ,izf;fg;gLjy; kw;Wk;
khtl;lq;fSld; njhlu;G nfhs;sy;. (02/12/2022f;F Kd;)
Whatsapp FOtpy; ,izjy; https://chat.whatsapp.com/JBePuU05HjPEva4NHZCBw0

mjD}lhf

rhd;wpjo;fis toq;Fjy;;
●gq;Nfw;Gr; rhd;wpjo;
●ru;tNjr czT ml;ltiz rhd;wpjo; (International Food Table Certificate) kw;Wk; gpw
Vida rpwg;G tplaq;fs;;
●nka;epfu; rikay;
●fy;tpj; jpl;lq;fs;
●ru;tNjr ghriwj; jP
●czTf;fhd rkar; R+oy;
●ru;tNjr el;G
fhy msT
jpfjp

nraw;ghL

25/11/2022

●khtl;l Mizahsuhy; Nju;e;njLf;fg;gLk; khtl;l xUq;fpizg;ghsiu
Vw;ghl;Lf; FOtpd; thl;];mg; FOTld; njhlu;GgLj;jy;.
●gjpT nra;ag;gl;lj; jfty;fis rhuzu; jiyikafj;jpw;F mDg;Gjy;
●,lj;ij Nju;T nra;jy;
●mDkjpfis ngWjy;

20/12/2022

●nraw;jpl;lj;ij mKy;gLj;j mDkjpfisg; ngw;W Kbj;jy;
●epfo;r;rp tpsf;fj;ij cUthf;Fjy;> Neuq;fs; kw;Wk; mk;rq;fSld; gy;NtW
re;ju;g;gq;fspy; eilngWk; tpopg;Gzu;T nka;epfu;; $l;lq;fspy; Vw;ghl;Lf;
FOtpy; ,Ue;J xUtiu <LgLj;jy;;.
●jpl;lj;ij Mjupf;Fk; kw;w jug;gpdUld; tpopg;Gzu;T epfo;r;rpfis elj;jp>
jpl;lj;jpw;F Njitahd midj;ijAk; jahu; nra;jy;.

tprhuizfSf;F
● scoutvoice24@gmail.com
● Global Scout Kitchen Jamboree cj;jpNahfg+u;t Facebook FO
● fpk;`hdp uh[gf;\ 0779880755

ed;wp
cq;fs; rhuzu; Nritapy;>

[dg;upj; ngdhz;Nlh
gpujk Mizahsu;
gpujp:- midj;J jiyikaf Mizahsu;fs;
,yq;if rhuzu; rq;fj;jpd; nfsut jiytu;> nfsut epiwNtw;Wf; FOj; jiytu;>
nfsut nrayhsu;> nfsut nghUshsu;

