RETKI- JA LEIRIKIRJEESEEN
Mukaan ei kannata ottaa elektronisia tarvikkeita kuten
kännykkää, musiikkisoitinta tai pelikonetta, jotka
rikkoutuvat ja häviävät partiossa helposti. Partiossa ei
myöskään ole latausmahdollisuutta laitteille.

Looma baahna in la soo qaato qalab electronic ah, sida
teleefanka gacanta, rikoor ama mashiinka geymamka
lagu ciyaaro, kuwaas oo ay suurtogal tahay inay si sahlan
u jabaan ama lumaan inta lagu gudajiro xilliga
duurjoognimada. Sidoo kale suurtgal maaha in la helo
wax lagu kaarikeeyo qalabkaas inta duurjoognimada
ama partiyaha lagu dhexjiro.

Varusteet on hyvä pakata yhdessä partiolaisen kanssa!
Vaatteet kannattaa ryhmitellä ja pakata vedenpitävästi
esim. läpinäkyviin pusseihin, jolloin oikeat varusteet
löytyvät helpommin.

Waxaa mar walba haboon in qalabka lala xirxiro duur
ubaxaha (partiolainen)! Dharka waa in lakala sooco
loona xirxiro hab aysan ku qoyeyn tusaale ahaan in lagu
rido bacaha wax looga jeedo ama waxa kujira ay dusha
ka muuqdaan, kuwaas oo waxa kujira si sahlan looga
helikaro.

Kaikki mukaan otettavat varusteet tulee nimikoida.

Dhamaan qalabka la qaadanayo waa in magac loo
yeelo.

Lisää apua pakkaamiseen ja varusteiden valintaan saa
omilta partionjohtajilta.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira xir xirida
ama doorashda qalabka la qaadanayo waxaad ka
heleysaa hogaamiyaasha kooxda duur ubaxayaasha ee
aad markaas raacaysid ama ilmahaagu uu raacayo.

_____________-ryhmän retki järjestetään
______________________.

Sudentassut-kooxda safarkooda waxaa la qabanayaa
ama uu dhacayaa 3.-5.10.

Retkelle lähdetään osoitteesta __________________
perjantaina/lauantaina kello _______ ja palataan
samaan paikkaan/osoitteeseen
______________________ kello __________.

Marka safarka loo baxayo waxaa laga baxayaa
cinwaanka ah Partiotie 6 jimce/sabti saacadu markay
tahay 09.30 waxaana lagu soo noqonayaa meeshii
markii hore laga baxay /cinwaanka ah Kolokuja 6
saacadu markay tahay 14.00.

Retki maksaa _______ euroa ja maksu maksetaan tilille Safarka qiimihiisu waa 12 euroa waxaana lagu bixinyaa
____________________________/käteisellä.
koontada bangiga oo ah 12345-12345/kaash ama
cadaan.
Ilmoita lapsesi allergiat ja erityisruokavaliot ja muut
tärkeät lisätiedot partionjohtajalle

U soo sheeg qofka safarduureedka (partio) hogaaminya
hadii ay jiraan waxyaabo uu ilmahaagu xasaasiyad ama
alergi qabo ama hadii uu cuno cunto gaar ah ama ay
jiraan macluumaad muhiim ah oo aad u sheegeyso
qofka safarduureedka hogaaminya.

Lisätietoja retkestä voit kysyä retken johtajalta
___________________________ .

Wixii macluumaad dheeraad ah ee laxiriira safarka
waxaad weydiin kartaa hogaamiyaha safarka duurka
loogu baxayo Liisa Luotsi, 040-1234567.

Kämppä

Guri (kämppä)

Kämppä on mökki, jossa ei useimmiten ole juoksevaa
vettä eikä sähköä.

Gurigu waa aqal aan sida badan lahayn tubooyinka
biyaha iyo korontaba.

Teltta

Teendho

Teltassa nukutaan leireillä ja retkillä. Teltan seinät ovat
kankaiset. Talvella teltassa voi olla kamina, joka
lämmittää teltan.

Teendhada waxaa la seexdaa marka la joogo kaamamka
iyo safarada duurka.

Laavu

Balanbalo ( Laavu)

Laavu on kankaasta tehty majoite, jossa yksi seinä on
avoin. Laavussa yövytään usein vaelluksilla.

Balanbaladu waa daash maro ah oo lagu hoydo lehna
hal darbi oo furan, Balanbalada sida badan waxaa lagu
habeen dhaxaa marka socdaalka dheer lagu jiro.

