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މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ސަރކިއުލަރ:

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
މިސާރކިއުލަރއާއެކުގައި މިވަނީ ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ކޮޕީއެކެވެ.
މިކަރުދާހުގައި މިދެންނެވި ސިޔާސަތުގެދަށުން ތަފާތު އެކި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި ،އުނގެނުމުގައި
ރސްމީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީންނަށް ަ
ކ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި ،އެކިއެ ި
ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ވީމާ ،ހުރިހާ ސްކޫލް/މަދަރުސާތަކުން ވެސް މިސިޔާސަތުގައި ާ
ވ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ޢާޞިމް އަޙުމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

1

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

l
އެއްވަނަ ބާބު

ޢާއްމު މާއްދާތައް
ތަޢާރަފް އާއި ނަން

1

ސިޔާސަތު މާނަކުރާ

2

)ހ( މިސިޔާސަތަކީ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ،
ޤައުމީ

މަންޙަޖުގެ

އާދަޔާޚިލާފަށް

ލަނޑުދަނޑިތައް

އަވަހަށް

ވމުންދާ
ޙާޞިލް ަ

ނދާ ކުދީން ،އުނގެނުމުގައި
ކުދިންނަށާއި ،އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ޙާޞިލުވަމުން ު
ޝާމިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.

ތ
މިސިޔާސަތުގެދަށުން ތަފާ ު

ނ
އެކި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި ،އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަ ް
ނށް ރަސްމީ ތަޢުލީމު
ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން ަ
ނމުގެ
ކިޔަވައިދި ު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

ވައްޓަފާޅިއަށް

ގެންނަންޖެހޭ

ބަދަލުތަކާއި،

އ
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި ،އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ި
ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
ގ
)ށ( މިއުޞޫލަށް ކިޔާނީ ”ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ސިޔާސަތު“ އެވެ.
"ހުރިހާ

ކުދީން

ޝާމިލުކޮށްގެން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

ތަޢުލީމު

ސިޔާސަތު"

ނ،
މާނަކުރަ ީ

އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީންނަށާއި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ގޮތް

ގ
ކުދީންނަށާއި ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީންނަށް ،ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކުއްޖެއް ެ
ޤާބިލުކަން ތަންދިން އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެއިންސްޓްރީމް ނިޒާމުގެތެރެއިން ،ހިންގާ
އެންމެހާ

ޙަރަކާތްތައް،

ތަންފީޒުކުރުމަށް

އެކަށައަޅާ

މިންގަނޑުތަކާއި،

އުޞޫލުތަކާއި،

ޒިންމާތަކާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

ސިޔާސަތުގެ

3

ނޖެހޭ ޙައްޤަކަށްވީ ހިނދު ،ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ
)ހ( އުނގެނުމަކީ ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބިދޭ ް
ނިޒާމުގެތެރެއިން،

މައިގަނޑު

އުނގެނުމުގެ

ހަމަހަމަ

ފުރުޞަތު،

ހުރިހާ

ކުދީންނަށް

ހޯދައިދިނުމެވެ.

އަސާސްތައް

ޅ
)ށ( އުނގެނުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ،އެކުއްޖެއްގެ ޤާބިލުކަން ތަންދިން އެންމެފު ާ
ދާއިރާއެއްގައި ،ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުވާގޮތަށް ،ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި
ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކަންކަން ބައްޓަންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
)ނ(

ޤައުމީ

މަންހަޖުގެ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ޙާޞިލުކުރުމުގައި

ގ
އުނގަންނައިދިނުމު ެ

ލތްތައް
ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ކަމާގުޅޭ ވަސީ ަ
ޤާއިމުކުރުމުގައި ،ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކުރުމެވެ.
2

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ސިޔާސަތު

4

މިސިޔާސަތުގައި

އެކުލެވޭނީ

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

އަންނަނިވި

ގިންތިތަކަށް

ނިސްބަތްވާ

ކުދީންނެވެ.

އަމާޒުކުރާ ބައިތައް

)ހ(

އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ ކުދީން

)ށ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދީން

)ނ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައްދިމާވާ ކުދީން

މަޤްޞަދު

5

)ހ(

އުގެނުމަށް އާދަޔާޚިލާފު ތޫނުފިލި ،އަދި ހުނަރުވެރި ކުދިންނަށް ކިޔެވުމުގެ އެކިއެކި
މަރުޙަލާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަޑައްތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

)ށ(

އުނގެނުމުގައި

ތަފާތުދަތިތައް

ކުރިމަތިވާ

ށ،
ކުދިންނަ ް

އެކުދިންނަށް

ވ
ދިމާ ާ

ދއަށް
ޚާއްޞަދަތިކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން ކިޔުމާއި ،ލިޔުމާއި ،އަދި ހިސާބު މާއް ާ
ގެންނަންޖެހޭ އެންމެހާ ބަދަލުތައް ގެނައުމެވެ.
)ނ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ،ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެ ،އަދި މިފަދަ ކުދީންގެ
ކިބައިގައިހުންނަ ،ހުނަރުތައް

ޅަފަތުގައި

ތަރައްޤީކުރެވޭނެ

ނިޒާމެއް

)އަރލީ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ،އަރލީ އިންޓަވެންޝަން( ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ނތި،
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ،އެހެން ކުދީންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ެ
ު
)ރ(
ވީއެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް
ދ
ހޯދައިދިނުމެވެ) .މިގޮތުން ،ސްކޫލަށް އާދެވޭވަރުކުދީން ސްކޫލަށް ގެނެސްގެން ،އަ ި
ޑ
ސްކޫލަށް އާދެވޭވަރު ނުވާ ކުދީން ،ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން ކޮމިއުނިޓީ-ބޭސް ް
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމެވެ(.
)ބ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،އެކުދީންގެ ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލްވާގޮތަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
)ޅ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ،އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކާއެކު،
ރައްކާތެރި ،އުނގެނުމަށްފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

)ކ(

ސްކޫލް

މާޙައުލަކީ،

ތަފާތު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ކުދީންނަށް ،އެންމެ

އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ
ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުމެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ
ު
)އ(
މުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެން ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމެވެ.
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ގ
)ވ( ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،އުނގަންނައިދިނުމު ެ
ވައްޓަފާޅިއަށް
ކުދީންނަށް،

ގެންނަންޖެހޭ

ގެނެސް،

ބަދަލުތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

އެކުދީންގެ ޤާބިލްކަންތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެހީތެރިވެވޭނެ

މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކުދީންނަށް
ު
)މ(
ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކުރެވޭނެ ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވައި
ހިންގުމެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ވީހާގާތުން ތަޢުލީމް ލިބިގަތުމަށް ފުރުޞަތު
ު
)ފ(
ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
ސލަތައް ދިމާވާކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ
)ދ( އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެކިއެކި އަޚްލާޤީ މައް ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގުމެވެ.
)ތ( ޤުދުރަތީ

ގޯނާއަކުން،

ކާރިޘާއަކުން،

ޢާއިލީ

މައްސަލައަކާހުރެ

ނުވަތަ

ނ
އެހެ ް

ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ބުލީކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމަށް ވަގުތީ ނުވަތަ
ދާއިމީ އަސަރެއް ފޯރާފާނެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން ރައްކައުތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ސްކޫލްތަކުން އެޅުމެވެ.
ނ
)ލ( އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޞިއްޚީ ސަބަބަކާއިހުރެ ކިޔެވުމަށް ފޯރާފާ ެ
ވަޤުތީ ނުވަތަ ދާއިމީ އަސަރަކުން ކުއްޖާ ރައްކައުތެރިކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް
ސްކޫލްގައި ޤާއިމްވެފައިއޮތުމެވެ.

ދެވަނަ ބާބު

އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީން
އުނގެނުމުގައި
ތަފާތު އެހީތެރިކަން
ބޭނުންވާ ކުދީން
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)ހ(

އ
ނވާހާ ހިނދަކު" ،އުނގެނުމުގަ ި
މިސިޔާސަތުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ު
އ
ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީން" ކަމުގައި ބުނެފައިވާނީ" ،ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގަ ި
ހުންނަ

އާދަޔާޚިލާފު

ތޫނުފިލިކަމަކުން"ނާއި

"އުނގެނުމުގައި

ތަފާތު

އ
ދަތިތަ ް

ކުރިމަތިވާ ކުދީން" ނާއި" ،އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދީން"
ވ
ނަށް ،އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމަށް އިތުރު އެހީ އާއި ވަސީލަތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ކުދީންނަށެވެ.
)ށ( މިސިޔާސަތުގެދަށުން،

4

"އުނގެނުމުގައި

ތަފާތު

އެހީތެރިކަން

ބޭނުންވާ

ނ"
ކުދީ ް

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ގިންތިކޮށްފައި ވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ:
 .1އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދީން
)(Learning Disability
 1.1ޑިސްލެކްސިއާ )(Dyslexia
 1.2ޑިސްގްރެފިއާ )(Dysgraphia
 1.3ޑިސްކަލްކިއުލިއާ )(Dyscalculia
އދަޔާ ޚިލާފަށް ތޫނުފިލި އަދި ހުނަރުވެރިކުދީން
ާ
.2
)(Gifted and Talented
 .3އުނގެނުމުގައި ތަފާތު ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކުދީން
)(Learning difficulties
 .4ހައިޕަރ އެކްޓިވް ކުދީން )(ADHD
 .5އަޚްލާޤީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުދީން

ތަޢުލީމު
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)ހ(

އާދަޔާޚިލާފަށް ތޫނުފިލި ކުދީންނަށް ،އެކުދީންގެ ތޫނުފިލިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ
މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް )ޓްރާންސިޝަން ޕްލޭނެއް( ސްކޫލްތަކުގައި

ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤާއިމުކުރުމެވެ.
)ށ(

އާދަޔާޚިލާފަށް ތޫނުފިލި ކުދީންނާއި ،އެނޫންވެސް އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް
މެދުވެރިވާ،

އަދި

އެހީތެރިކަމަށް

އިތުރު

ބޭނުންވާ

ކުދީންނަށް،

އެކުދީންގެ

ނ
ތޫނުފިލިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭ ް
)އައި.އީ.ޕީ (.އެކުލަވާލައި ،އެޕްލޭން އަހަރަކު  2ފަހަރު ރިވިއުކުރުމެވެ.
)ނ( އާދަޔާޚިލާފަށް

ތޫނުފިލި

ކުދީންނާއި ،އަދި

އެނޫންވެސް

އުނގެނުމުގައި

ތަފާތު

މައްސަލަތައް މެދުވެރިވާ ،އަދި އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް ޤައުމީ
މަންހަޖުގެ

ލަނޑުދަނޑިތައް

ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ގ
އުނގަންނައިދިނުމު ެ

ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ހިމެނޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލުމެވެ.
)ރ(

ތ
އާދަޔާޚިލާފަށް ތޫނުފިލި ކުދީންނާއި ،އަދި އެނޫންވެސް އުނގެނުމުގައި ތަފާ ު
މ
ލ ު
މައްސަލަތައް މެދުވެރިވާ ،އަދި އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް ތަޢު ީ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މުދައްރިސުން ބިނާކުރުމެވެ.

5

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ތިންވަނަ ބާބު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން

8

ނކުޅެދުންތެރިކަން
)ހ( މިސިޔާސަތުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކުު " ،
ހުންނަ ކުދީން" މާނަކޮށްފައިވާނީ ޖިސްމާނީގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް އުނިކަން

ހުންނަ ކުދީން

ލިބިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ބުއްދީގެގޮތުން ނުވަތަ ،އެނޫންވެސް ޖިސްމާނީ،
ރ
ނަފްސާނީ އުނދަގުލަކާހުރެ ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ ޞިއްޙީ މައްސަލައަކާހު ެ
އަމިއްލަ ޤާބިލުކަމުން ،ކަންކަން ކުރެވޭވަރު ނުވާފަދަ ޙާލަތުގައިތިބޭ ކުދީންނަށެވެ.
)ށ(

މިސިޔާސަތުގެދަށުން

ހުންނަ

ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު

ކުދީން

ށ،
ގިންތިކޮ ް

ދަރަޖަކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތަށެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު .1

ހުންނަ

ކުދީން

ގިންތިކުރުމުގައި

ބަލަނީ

މައިގަ ނޑު

 4ގޮތަކަށެވެ .އެއީ-:
 1.1ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 1.2ޙިއްސުތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 1.2.1އިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 1.2.2ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 1.3މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 1.3.1އޯޓިޒަމް
 1.4ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
 .2މިގިންތިތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ބައިތަކަށެވެ .އެއީ-:
 2.1މައިލްޑް
 2.2މޮޑްރޭޓް
 2.3ސިވިއަރ
 2.4ޕްރޮފައުންޑް

ތަޢުލީމު

9

)ހ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ޚާއްޞަ ކްލާސްތައް މެއިންސްޓްރީމްއަށް
ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ޤާއިމުކުރުމެވެ) .މިގޮތުން

ފޯރުކޮށްދިނުން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން  1ސްކޫލެއްގައި ސަޕޯޓް ޔުނިޓެއް
ޤާއިމުކުރުމެވެ(.
)ށ(

6

ކޮންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެއްކަމަށް ދެކި ،އެކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައިހުރި
ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ނ
ނުކުޅުދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސްކޫލްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތު ް
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖައާއި ވައްޓަފާޅިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އުނގަންނައި
ު .1
ދިނުން) .ޖަދުވަލު  3ގައި އިތުރު އެހީ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ(.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .2އަޑުއިވުމުގެ

ހުންނަ

ކުދީންނަށް

އިޝާރާތުން

ބަސް

ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން
ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނުކުމެވޭނެ
ފަދަގޮތަކަށް ސްކޫލާއި ކްލާސްރޫމްތައް ފަރުމާކުރުން.
 .4ފެނުމުގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކުދީންނަށް

ހުންނަ

ބްރެއިލް

ބޭނުންކޮށްގެން

ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
 .5އެކުއްޖެގެކިބައިގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ތަފާތު އެކި
ތެރަޕީތައް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް އެޚިދުމަތްލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
 .6ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ތަފާތު
އެހެނިހެން ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތުގެމަތިން ސްކޫލްތަކަށް
ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.
)ނ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ  6ކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ،ޓީޗަރުން
ހަމަޖައްސައިދިނުން .އަދި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި އެކުދީންގެހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ
ދަރަޖައަށް ބަލައި ،ޖަދުވަލު  2ގައިވާގޮތަށް މުދައްރިސުން ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.

)ރ(

ނ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަ ް
ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ،ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް  3އިން
ގ
ޑޔުކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު ،މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހު ެ
ސްޕެޝަލް އެ ި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސުމެވެ.

)ބ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކުދީންނަށް

ހުންނަ

ތަޢުލީމު

ފޯރުކޮށްދެވޭނެ،

އެކަށޭނަ

މުދައްރިސުން ބިނާކުރުމެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
)ޅ(

ހުންނަ

އެލަވަންސެއް

ލ
)ސްޕެޝަ ް

އުނގަންނައިދިނުމުގައި

ކުދީންނަށް
ޓީޗަރ

ދިމާވާ

އުނގަންނައިދޭ
އެލަވަންސް(

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި

ޓީޗަރުންނަށް،

ޚާއްޞަ

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު،
ނުތަނަވަސްކަމަށް

އ
ލުޔެ ް

ތ
ދިނުމަށްޓަކައި ،ހަފްތާގެ  40ގަޑިއިރުގެތެރެއިން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ހުސް ވަޤު ު
ހަމަޖައްސައިދިނުމެވެ.
ޅ
 .1އެއް ދަންފަޅިއަށް ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގައި )ހަފްތާއަކު( ބައި ދަންފަ ި
 .2ދެ ދަންފަޅިއަށް ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގައި )ހަފްތާއަކު( މަދުވެން  2.5ގަޑިއިރު
7

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ކުދީން ސްކޫލަށް

10

)ހ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ު
އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ތަބަޢަވާން ވާނެއެވެ.

ވެއްދުމާއި ސްކޫލް
ބަދަލުކުރުން

)ށ(

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ،ސްކޫލަށް ވައްދާއިރު "ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑް" ހުށައަޅަން
ވާނެއެވެ.

)ނ(

ދ
"ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑް" ގެ އެހީގައި ކުދީން ސްކްރީން ކުރަންވާނެއެވެ .އަ ި
ކުއްޖެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
ކަމާގުޅޭ މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދައި ،އިތުރު އެސެސްމަންޓް ހަދަންވާނެއެވެ.

)ރ(

ކުދީން ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގެކުރިން އެސެސް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިއެސެސްމެންޓްގެ
ނަތީޖާއަށްބަލައި ކުއްޖާ ގިންތި ކުރަންވާނެއެވެ.

)ބ(

އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުވާއިރު ކުއްޖާގެ ހުރިހާ ރެކޯޑްތައް ،އިތުބާރު
ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން ،ބަދަލުވާ ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ޅ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެތެރެއިން" ،ސިވިއަރ" ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ
ސްކޫލްތަކުގައި "ކްރައިސިސް ޕްލޭން" އެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން
ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް

11

)ހ(

މިސިޔާސަތުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް
ދިމާވާ ކުދީންކަމުގައި މާނަކޮށްފައިވާނީ ،ޤުދްރަތީ ކާރިޘާއެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ

ދިމާވާ ކުދީން

އާޢިލީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ލިބޭ ގޯނާއެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ
ބބުން،
އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެއްވެސް އުނދަގުލެއްގެ ސަ ަ
ނުވަތަ އެކިއެކި ކުށްތަކަށް ހުށައެޅުމުގެ ސަބަބުން ،ކިޔެވުމަށް ތަފާތު ދަތިތަކާ
ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކުދީންނަށެވެ.
)ށ(

ޚާއްޞަ

ޙާލަތްތައް

ދިމާވާ

ކުދީން

ގިންތިކުރުމުގައި

ބަލާފައިވާނީ

މައިގަނޑު

 7ގޮތަކަށެވެ .އެއީ-:
.1

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކާގުޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭއަސަރު ފޯރާ ކުދީން )މިސާލު:
ސުނާމީ ،އަލިފާން ރޯވުންފަދަ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތްތައް(.

.2

ކުދީންނަށް ކުރާ ތަފާތު ގޯނާތަކާގުޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭއަސަރު ފޯރާ
ކުދީން.

8

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

.3

ނ.
ޢާއިލީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާހުރެ ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭއަސަރު ފޯރާ ކުދީ ް

.4

ތަފާތު އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭއަސަރު ފޯރާ ކުދީން.

.5

ޞިއްޙީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭއަސަރު ފޯރާ
ކުދީން )ނޭވާ ހިއްލުން ،އަތުގައި ފެން އުފެދުން ފަދަ(.

.6

އެހެން ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ،ބުލީކުރުމުގެ
ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭއަސަރު ފޯރާ ކުދީން.

.7

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް
ދިނުން

12

ނދެވޭއަސަރު ފޯރާ ކުދީން.
ތަފާތު ކުށްކުށަށް ހުށައެޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ޭ

)ހ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ،އެކުދީންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
އެވަގުތަކަށް

ބޭނުންވާ

ވަސީލަތްތަކާއެކު

އުނގެނުމަށް

އ
މާޙައުލެ ް

ފަހި

ޤާއިމްކޮށްދިނުމެވެ.
)ށ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ،އެކުދީންގެ ،އެވަޤުތެއްގެ

ޙާލަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ކައުންސެލިންގ ދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ސްކޫލުތަކުގައި
ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ޅ
ގ ޭ
)ނ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ކަމާ ު
މުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެން ،ފަންނީ މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމެވެ.
)ރ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ،އެކުދީންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
އިމްތިޙާނުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަށްޖެހޭ އެންމެހާ ބަދަލުތައް ގެނައުމެވެ.
)ބ( ތަފާތު ކުށް ކުށަށް ހުށައެޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ ކުދީންނަށް
ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ށ
)ޅ( ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ،އެކުދީންގެ ،އެވަޤުތެއްގެ ޙާލަތަ ް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ތަޢުލީމީ

ލތައް
މަރުޙަ ާ

ކަޑައްތުކުރެވޭނެ

ނިޒާމެއް

ސްކޫލްތަކުގައި

ޤާއިމްކުރުމެވެ.

9

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ފަސްވަނަ ބާބު

ޙިއްސާވާ ފަރާތްތަކާއި ޒިންމާތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް

13

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެ ،އަދި މިފަދަ ކުދީންގެ
ު
)ހ(
ކިބައިގައި

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

ހުންނަ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން،

މަސްއޫލިއްޔަތު

ހުނަރުތައް
އަރލީ

ޅަފަތުގައި

)އަރލީ

ތަރައްޤީކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއް

އިންޓަވެންޝަން(

ޤާއިމްކުރުމުގެގޮތުން

ސްކޫލުތަކަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ފަހި ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން ސްކްރީން ކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

.2

ނިޒާމުގެތެރެއިން

ތަޢުލީމީ

އައިޑެންޓިފިކޭޝަން،

އަރލީ

އަދި

ލ
އަރ ީ

އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައި ހިންގުން.
.3

ސްކްރީންކުރެވޭ ކުދީންގެތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން އަރލީ
އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ،އަދި އަރލީ އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް
ގެންދާ މަރުކަޒުތަކަށް ރިފަރކުރުން.

)ށ( މިސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ކުދީން ނިސްބަތްވާ ގިންތި ނުވަތަ
ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނޭ ކޮމެޓީއެއް އެކަށައެޅުމެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި
ު
)ނ(
ހުންނަ ކްލާސްތަކުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެ ތަކެތީގެ ބާވަތާއި ،އެފަދަ ކުދީން
އުނގެނުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ކުދީންނަށް" ،އިންކްލޫސިވް
އެޑިޔުކޭޝަން" ތަޢާރަފްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
ތަމްރީންކުރުމަށް

)ބ( މުދައްރިސުން

ހިންގޭ

ކޯސްތައް

ފަރުމާކުރުމުގައި

ލ
ޝ ް
ސްޕެ ަ

ހމެނުމަށް މަސައްކަތް
އެޑިއުކޭޝަނާގުޅޭ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  3ގެ މޮޑިޔުލްއެއް ި
ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ކުއްޖާގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރި ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސްކޫލަކުން
ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.

)ކ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރާނެ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ
ު
ލިބިފައިވާ

'ސެން'

ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ

މަޤާމު

ރާއްޖޭގެ

ކޮންމެ

އ
އަތޮޅެއްގަ ި

އުފައްދަންވާނެވެ.
10

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

)އ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލު މަދަރުސާތައް ހިނގާގޮތް
ު
ބެލެހެއްޓުމަށް

"ފޯކަލް

ޕޮއިންޓް"

އެއް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިއުކޭޝަނުގައި

އުފައްދަން ވާނެއެވެ.
)ވ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ
ު
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އުފައްދަން ވާނެއެވެ.

)މ(

ނ"
ކޝަ ް
"ސަޕޯޓް ޔުނިޓް" ހުންނަ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި "ސްޕެޝަލް އެޑިޔު ޭ
ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ،މަދުވެގެން  2ޓީޗަރުންނާއި ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް،
އަދި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމު ،އުފައްދަންވާނެއެވެ.

)ފ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ކިޔަވައިދޭ ،ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުދައްރިސުންގެ
ު
ރ
ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބެން ހު ި
އ
ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުތައް ހޯދަ ި
ދޭންވާނެއެވެ.

)ދ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ
ު
ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާ ކާމިޔާބު އުކުޅުތައް އެހެން ސްކޫލްތަކާއެކު ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި
އޮބްޒަރވޭޝަން

ކްލާސްރޫމް

ހެދުމާއި

ތަޖުރިބާ

ޙިއްޞާކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.
)ތ(

ނސީ އެވޯރޑްގައި އުނގެނުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ޓީޗަރ އެކްސެލެ ް
ކުދީންނަށް ،ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަށް ވާދަކުރެވޭނެ ކެޓަގަރީއެއް ކަނޑައަޅާ
އެކެޓަގަރީގެ ދަށުން އެވޯޑު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ލ(

ވ
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ާ
ު
"ދަރިވަރުންގެ އައި.އީ.ޕީ ".ތައް އަތޮޅުތަކުގެ 'ސެން' ކޯޑިނޭޓަރގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
އަހަރަކު  1ފަހަރު
ޙިއްޞާކޮށް،

މުޠާލިޔާކޮށް ،ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ސްކޫލުތަކާ

ރަގަޅުކުރަންވީ

ކަންތައްތަކުގެ

ލަފަޔާއި

އިރުޝާދުދީ ،ތަމްރީން

ދޭންވާނެއެވެ.
)ގ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެތެރެއިން ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ު
ނ
ކުދީންނަށް  18އަހަރު ފުރުނުކަމުގައިވިޔަސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު ް
ކަނޑައަޅާ މިންވަރު ޙާޞިލުވަންދެން އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.

)ޏ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
ލަފަޔާއި

ހުންނަ

އިރުޝާދު،

ކުދީންނަށް

ޓީޗަރުންނަށާއި

އުނގަންނައިދިނުމަށް
ބެލެނިވެރިންނަށް

ބޭނުންވާ

ލިބޭނެފަދަ

ފަންނީ
ގޮތަކަށް

ސްކޫލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

)ސ( ޤައުމީ

މަންހަޖުގެ

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،

ލަނޑުދަނޑިތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ފަންނީ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް
ރާވައި ހިންގަންވާނެއެވެ.
)ޑ(

ރ
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި ،އަހަރަކު  1ފަހަ ު
ު
ރަޖިސްޓްރީ މުޠާލިޔާ ކުރަން ވާނެއެވެ.

)ޒ( ސެން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި ،އެކޮމެޓީގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް
ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަލަހައްޓައި ،ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ
މަޝްވަރާ ކޮށް ،ތަންފީޒުކުރަން ވާނެއެވެ.
)ޓ(

ނ
"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން" ނާއި" ،އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަ ް
މވާ ކުދީން" ނަށް ،އެހީތެރިވުމަށް
ބޭނުންވާކުދީން" ނާއި" ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްދި ާ
ގައިޑްލައިންތަކެއް ހަދަންވާނެއެވެ.

)ޔ(

ބާބު  2އަދި ބާބު  3ގައި ހިމެނޭ "ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ" އެންމެހާ ކަންކަން
ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ޕ( ސަޕޯޓް

ޔުނިޓްތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

ޓީޗަރުންނާއި

ފަންނީ

މުވައްޒަފުންގެ

ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.
ޔ
)ޖ( މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކު  1ފަހަރު މުޠާލި ާ
ކުރަންވާނެއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ޒިންމާ
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ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،އުނގަންނައި ދިނުމަށް
ު
)ހ(

ކަނޑައެޅިފައިވާ،

ވަޞީލަތްތައް ،ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ،ހޯދަންވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ،ތަފްޞީލީ ރަޖިސްޓްރީއެއް
)ށ( ސްކޫލުގައި ތިބި ު
އެކުލަވާލައި ،ކޮންމެ

ނ މިނިސްޓްރީ އޮފް
މީލާދީ އަހަރެއްގެ މާރޗް މަހުގެކުރި ް

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .އަދި މިރަޖިސްޓްރީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް،
ބަދަލު އަންނަތާ  30ދުވަހުގެތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާ ،ޙިއްސާކުރަން ވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް "އިންޑްވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން
ު
)ނ(
ޕްލޭން" )އައި.އީ.ޕީ (.އެއް އަހަރަކު  1ފަހަރު ހެދުމަށްފަހު ،ކޮންމެ ޓަރމެއްގައި އެ
ޕްލޭން

މުޠާލިޔާ

ކުރަންވާނެއެވެ.

)މި

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ،

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރާއި ،ލީޑިންގ ޓީޗަރާއި،
ބެލެނިވެރިޔާއާ ގުޅިގެންނެވެ(.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް 'މެއިންސްޓްރީމް' ކުދީންނެކޭ އެއްފަދައިން،
ު
)ރ(
12

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

އެކުއްޖެއްގެ ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާ މިންވަރެއްގައި އުނގެނުމާއި އެހެނިހެން
ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ސްކޫލުން ދޭން ވާނެއެވެ.
އ
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން 'މެއިންސްޓްރީމް' ކްލާސްތަކުގަ ި
ު
)ބ(
އުނގެނެވޭނެ ފަދަ ކުދީންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެފަދަ ކުދީން 'މެއިންސްޓްރީމް'
ކުރުމަށް

ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައި މެއިންސްޓްރީމްގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު

ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.
ވ
)ޅ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،އުނގަންނައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައި ާ
މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ލަފާ "މެއިންސްޓްރީމް" ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން ،ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
ު
)ކ(
ޙއުލެއް ޤާއިމްކޮށްދީ،
ކުދީންނަށް ،ސްކޫލްތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއެކު އުޅެވޭނެފަދަ މާ ަ
އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް )ލައިބްރަރީ ،ލެބޯޓަރީ އަދި އެހެނިހެން( ބޭނުންކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
)އ( ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ،ސްކޫލަށް ކުދީން އަންނަންޖެހޭ ސަރަހައްދު
)ކެޗްމެންޓް އޭރިއާ( ގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ދެނެގަނެ އެކުދީން
ސްކޫލަށް ގެނައުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،އުނގަންނައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ
ު
)ވ(
ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤަވާއިދުން ބެލެނިވެރިންނާ ހިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
)މ(
ބެލެނިވެރިންނާއި

ކުދީންނަށް

ހުންނަ
މުޖްތަމަޢު

އުނގަންނައިދިނުމާ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ނ،
ގުޅޭގޮތު ް
ރާވައި

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގަންވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
)ފ(

ހުންނަ

ކުދީން،

ހިމެނޭ

ސްކޫލުތަކުން،

ސްކޫލު

ޑ
ބޯ ު

އެކުލަވާލުމުގައި ،އެކުދީން ތަމްސީލުކުރާނޭ ބެލެނިވެރިއަކަށް އެބޯޑުން ފުރުޞަތު
ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
)ދ(

ހުންނަ

ކުދީންނަށް،

އުނގަންނައިދިނުމުގައި

ސްކޫލްގައި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާތައް މިސިޔާސަތުގެ  17އާއި  18ވަނަ
މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ޙަވާލުކޮށް ،ޒިންމާދާރުކުރުވަން ވާނެއެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާގެ
ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ
ޒިންމާ

15

)ހ( ދަރިވަރު ޤަވާޢިދުން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް ބަލަހައްޓައި ،އެކުއްޖަކަށް
ު
)ށ(
އަންނަ ބަދަލުތައް ޤަވާޢިދުން ،އެކުއްޖަކު ނިސްބަތްވާ ސްކޫލާ ޙިއްޞާ ކުރަންވާނެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
)ނ(

ހުންނަ

ކުދީންގެ

އިންޑިވިޖުއަލް

އެޑިޔުކޭޝަން

ޕްލޭން

)އައި.އީ.ޕީ (.ހަދައި ،އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ،
އެހީތެރިވާން ވާނެއެވެ.
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

)ރ( ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް ،އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ،
ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ،ސްކޫލާ ޙިއްޞާ ކުރަންވާނެވެ.
)ބ(
ފތަރު"
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން" ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަ ް
ު
ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ޤާނޫނުތަކުން ލިބެން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ
ު
)ޅ(
ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ

16

ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
)ހ(

ހުންނަ

ކުއްޖަކު،

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

ހުރިކަން

އެކަން

ލަސްނުކޮށް އެސަރަޙައްދެއްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ،އެންގުމާއެކު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޒިންމާ

އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
)ށ( ކުދީން ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން "ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑް" ގެ އެހީގައި،
ލތައް ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ.
ހެދިބޮޑުވުމުގެ މަރްޙަލާތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަ ު
ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ތަނުގެ މާޙައުލަށް
ު
)ނ(
އެކަށޭނަ ބަދަލުގެނެވޭކަމާއި ،ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފާވާކަން ޔަޤީންކުރުމާއެކު،
ވަކިވަކި ކުދީން ވަޒަންކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
)ރ( ޚިދުމަތުގައި

ތިބޭ ،ޕްރީސްކޫލް

ޓީޗަރުންނަށް

ގޮތުގައި،

އެކަށީގެންވާ

ކަމާގުޅޭ

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަންވާނެއެވެ.
)ބ( ޕްރީސްކޫލް މަރްޙަލާ ނިންމާ ކުދީންގެތެރެއިން ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު،
ގްރޭޑް ސްކޫލަށް ބަދަލުވާނަމަ،

އެދަރިވަރާބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރު

ލށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ބަދަލުވާ ސްކޫ ަ
)ޅ(
ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު

ހުންނަ

ކުދީންނަށް

ބެލެނިވެރިންނާއި

ކިޔަވައިދިނުމުގެގޮތުން

މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަންވާނެއެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާތައް
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)ހ(

ނގ ޓީޗަރާއި ،ސްކޫލް
ކޮންމެ ޓާރމެއް ފެށުމުގެ ކުރީން ބެލެނިވެރިޔާއި ލީޑި ް
މެނޭޖްމަންޓް ގުޅިގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކީން ،އިންޑިވިޖަލް އެޑިޔުކޭޝަން
ޕްލޭނެއް )އައި.އީ.ޕީ (.ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމެވެ.

)ށ(

'ސެން" ކްލާހުގެ ކުދީންގެ ތެރެއިން "މެއިންސްޓްރީމް" ކްލާހުގައި ކިޔެވޭނެ ކުދީން
)ވަކި

މާއްދާއަކަށް

ޚާއްޞަ

ތޫނުފިލިކަމެއް

/

ވަކި

ހުނަރަކުން

ޚާއްޞަ

ތޫނުފިލިކަމެއް( ފާހަގަކޮށް ،އެ ކުދީންނަށް "މެއިންސްޓްރީމް"ގައި ނުވަތަ ލިބިގެންވާ
ހުނަރަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތަށް ،ކިޔެވޭނޭގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
)ނ(

ދަރިވަރެއްގެ
ހުނަރުވެރިކަމެއް

ކިބައިން

އާދަޔާ

ޚިލާފު

ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،

ތޫނުފިލި
އެކަމަކަށް

ކަމެއް

ނުވަތަ

ރިޢާޔަތްކޮށް،

ޚާއްޞަ
އެކަމެއް

ގ
ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުމެވެ .އަދި ފަންނީ ބޭފުޅުން ެ
ލަފައާއި މަޝްވަރާ މިކަމުގައި ހޯދުމެވެ.
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

)ރ(

ސްކޫލްގައި ހިންގާ ކޯކަރިކިއުލަރ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީއެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ބައިވެރިކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ .އެކަމާ
މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

)ބ(

އ
"ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު" ގަ ި
ކަނޑައަޅާފައިވާ  4ގިންތީގެކުދީން )މައިލްޑް ،މޮޑްރޭޓް ،ސިވިއަރ ،ޕްރޮފައުންޑް(ގެ
ގްރޯތް މޮނިޓަރިންގް ކާޑުބަލައިގެން ،ގިންތިކޮށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް
ބެލެހެއްޓުމެވެ.

)ޅ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ
ލިސްޓް) ،ކުރިއަށް އޮތްއަހަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި( ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލީޑިންގ
ޓީޗަރަށާއި ކޯޑިނޭޓަރަށް ޚިޔާލުދީ ،އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

)ކ(

ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން
ކިޔެވުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކަމާގުޅޭ ފަންނީ
ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން ލަފާހޯދާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅުމެވެ.

)އ(

ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ތެރޭގައި ޖެހޭ
މައްސަލަތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ،ސްކޫލުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެ
އިސްވެރިޔަކަށް ނުވަތަ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމެވެ.

)ވ(

ކުދީންނަށް

ރަގަޅު

ތަރުބިއްޔަތު

ދިނުމާއި،

ރިވެތި

މައްޗަށް

އަޚުލާޤުގެ

ސަމާލުކަންދީ ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަމޫނާ ދެއްކުމެވެ.
)މ(

މަދުވެގެން ކޮންމެ ޓާރމަކު  2ފަހަރު ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ވަކިން
ބައްދަލުކޮށް ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލެނިވެރިޔާއާއި ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ.

)ފ(

ބެލެނިވެރީންނާ

ގާތް

ގުޅުމެއް

އުފައްދައި،

ދަރިވަރުންނާގުޅޭ

ކަންކަމުގައި

މަޝްވަރާދީ ،ބެލެނިވެރީންގެ ޚިޔާލުހޯދާ މައުނަ ހުރިގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމެވެ.
)ދ(

ސްކޫލުން ބާއްވާ "ޢާއްމު ބެލެނިވެރިން"ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ ކްލާސްތަކުގައި ކަންހިނގާގޮތާ ބެހޭގޮތުން
ބެލެނިވެރިންނަށް

މަޢުލާމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

އެ

މަޢުލޫމާތު

ލ
ސްކޫ ް

މެނޭޖްމަންޓާ ޙިއްޞާކުރުމެވެ.
)ތ(

ކްލާސް ޙާޟިރީއާއި ރެކޯޑް ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

)ލ(

އިތުރު އެހީ ދޭންޖެހޭ ކުދީން ފާހަގަކޮށް ސްކޫލް މެނޭޖުމަންޓުގެ ލަފަޔާއެކު
ބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަދަ އެހީތައް ވެދިނުމެވެ.

ކޯޑިނޭޓަރުގެ
ޒިންމާތައް
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)ހ(

ނނަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް "އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު ް
ޕްލޭނެއް" )އައި.އީ.ޕީ (.އަހަރަކު  1ފަހަރު ހެދުމަށްފަހު ،ކޮންމެ ޓާރމެއްގައި
ނ ބަދަލުތަކުގެ ފަންނީ
އެޕްލޭން މުޠާލިޔާ ކުރުމެވެ .އަދި އެޕްލޭނަށް ގެންނަން ފެން ަ
ލަފާ ސްކޫލުތަކާ ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ.

15

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

)ށ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ތެރެއިން

ކުދީންގެ

ކުރެވޭނެ

"މެއިންސްޓްރީމް"

ކުދީންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެފަދަ ކުދީންގެ ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި ''މެއިންސްޓްރީމް'' ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމާގުޅޭގޮތުން
ސްކޫލަށާއި ބެލެނިވެރީންނަށް ،ދޭންޖެހޭ ލަފާ އާއި އިރުޝާދުދީ ،އެފަދަ ކުދީންގެ
ރެކޯޑްތައް ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓައި ދިރާސާ ކުރުމެވެ.
)ނ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

އުނގަންނައި

ކުދީންނަށް،

ތަމްރީނު

ދިނުމަށް

ކުރެވިފައިވާ މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު "މެއިންސްޓްރީމް"
ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި،
އެކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
)ރ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކުދީންނަށް

ހުންނަ

ގ
ބޭނުންވާތަކެތީ ެ

އުނގަންނައިދިނުމަށް

ހރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގެ 'ސެން' ޔުނިޓުގެ ލަފަޔާއެކު
ލިސްޓް ،ދިވެ ި
ތައްޔާރުކޮށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް

ސ
ހުށައަޅައި ،ކޮންމެ އަހަރަކުވެ ް

ކިޔެވުން

ހޯދައި

ކުރިއަށްއޮތް

އަހަރުގެ،

ސްކޫލްގެ

އެތަކެތި

ފެށެންވާއިރަށް

ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
)ބ(

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތަފްޞީލީ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ތިބި ު
ރަޖިސްޓްރީއެއް

އެކުލަވާލައި،

ނިމުމުގެކުރީން

އެން.އައި.އީ.

ކޮންމެ
ގެ

މީލާދީ

'ސެން'

އަހަރެއްގެ

ޔުނިޓަށާއި،

މާރޗް
މިނިސްޓްރީ

މަސް
އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުވުމެވެ .އަދި މިރަޖިސްޓިރީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ،އެބަދަލެއް
އަންނަތާ އެންމެ ލަސްވެގެން 10 ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމަރުކަޒާ ޙިއްޞާކުރުމެވެ.
)ޅ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ،ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ސްކޫލްގައި
ރ
ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި ،އެފަދަ ނިޒާމަކަށް ސްކޫލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެ ި
ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

)ކ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ދަސްކުރުމުގެ

ކުދިންނަށް،

ހުންނަ

ހޯދައި

ފުރުޞަތު

ތަޢުލީމާއި

ދިނުމަށްޓަކައި،

ފަންނީ

މަސައްކަތްތައް
ޓިވެޓް

ސްކޫލުތަކުގައި

ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވައި ހިންގުމެވެ.
)އ(

ސަރުކާރުން

ޕ
ސްކޮލަރޝި ް

ހުންނަ

ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު
ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި،

ކުދީންގެ ޤާބިލްކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ އެފަދަ ކުދީންގެ
ރެކޯޑްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ ޙިއްޞާކުރުމެވެ.
)ވ(

ހ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،އުނގަންނައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ އެންމެ ާ
ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤަވާއިދުން ބެލެނިވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން.

)މ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެތެރެއިން ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ސްކޫލަށް
ނުދާ ކުދިން ދެނެގަނެ ،އެކުދީން ސްކޫލަށް ނުދަނީ ކީއްވެތޯބަލައި ،ދިރާސާކޮށް،
އެކުދީންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމެވެ.

)ފ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އެކުލަވާލުމުގައި
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ހުންނަ
'ސެން'

ކުދީން
ކުއްޖެއްގެ

ހިމެނޭ

ސްކޫލުތަކުން،

ބެލެނިވެރިއަކަށް

ސްކޫލް

އެބޯޑުން

ބޯޑު

ފުރުޞަތު

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ލިބިފައިވޭތޯ ބަލައި ،އެބެލެނިވެރިޔަކާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމެވެ.
)ދ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ކުދީންނަށް

ހުންނަ

މުދައްރިސުންގެތެރެއިން

ކިޔަވައިދޭ

ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ،އެފަދަ
ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވުމެވެ.
)ތ(

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ޤައުމީ ފަލްސަފާގެ ލަނޑު ދަނޑިތައް
ޙާޞިލް

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،

ޤާބިލްކަން

އެކުދީންގެ

ތަންދޭ

ޅ
ފު ާ

އެންމެ

ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
)ލ(

އަތޮޅުގެ

ހުރިހާ

ތިބި

ޕްރީސްކޫލެއްގައި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ކުދީން

)ގިންތިތައް( ދެނެގަނެ ،އެކުދީންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ
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)ހ(

ކޮމެޓީގެ މަޤްޞަދު:
އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް
ތަޢުލީމު

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

މިނިސްޓްރީ

އެޑިޔުކޭޝަންގެ

އޮފް

މ
ތަޢުލީ ީ

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ލަފާދީ ،އަދި
މިކަންކަމުގައި ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމެވެ.
)ށ(

ކޮމެޓީގެމެންބަރުން:
އެޑްވައިޒަރީ

ކޮމިޓީ

އެކުލެވިގެންވަނީ،

ނކޮށްފައިވާ
ބަޔާ ް

ތިރީގައި

މެމްބަރުންގެ

މައްޗަށެވެ.
.1

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމްދޭ
'ސެން' ޓީޗަރެއް ) ު
ތަފާތު ސްކޫލްތަކުން ކަނޑައަޅާ ޓީޗަރެއް(

.2

'ސެން' ބެލެނިވެރިއެއް

.3

އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރގެ ބޭފުޅެއް

.4

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާބެހޭ
މަސައްކަތްތައް

ކުރުމަށް

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއައްސަސާގެ

ބޭފުޅެއް
.5

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބޭފުޅެއް

.6

އ
ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލެ ް

.7

ނކުޅެދުންތެރިކަން
ު

ހުންނަ

މީހުންގެ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބޭފުޅެއް
)ނ( ކޮމެޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
'ސެން'

އެޑްވައިޒަރީ

ކޮމިޓީގެ

ޔތަކީ
މަސްޢޫލިއް ަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ކުދީންނާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

.1

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ތަޢުލީމުދިނުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ،އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް
މަސައްކަތްކޮށްދީ ،އެކަންކަން ޤަވާޢިދުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

.2

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް،
ކަނޑައަޅާ

ފަރާތްތަކަށް

ދިމާވާ

ތަޢުލީމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް

އެކިއެކި

މައްސަލަތަކަށް

ޙައްލު

ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ.
.3

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ތަޢުލީމުދިނުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި
މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ،ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ދާއިރާގެ ފަންނީ
ފިކުރު ޙިއްޞާ ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

މޮނިޓަރކުރުމާއި
އިވެލުއޭޓް
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)ހ( މިސިޔާސަތުގައި

އިސްވެ

ބަޔާންކުރެވުނު

އެންމެހާކަންކަން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނުގެ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސުޕަރވިޜަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމެންޓް
ޑިވިޜަން )އެސްކިޑް( އިންބަލައި ،ދިރާސާ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ޤަވާޢިދުން ދިރާސާކޮށް ،ގެންނަންފެންނަ ބަދަލުތަކާއި،
އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދޭތޯ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
 .1މިސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް
ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ ބެލުން.
ނސްބަތްބަލައި،
' .2ސެން' ޔުނިޓަށް އިތުރުވާ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުންގެ ި
ނިމޭދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއާއި އެކުދީންގެ ދުނިޔަވީ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް
ބަލައި ދިރާސާކުރުން.
 .3ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ
ރަޖިސްޓްރީއަށް އަންނަބަދަލުތައް ދިރާސާކުރުން.
ނ ބޭނުންކުރާނޭ
 .4ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކު ް
މިންގަނޑުތަކެއް ހެދުން.
ނ.
 .5ސިޔާސަތު މުޠާލިޢާ ކުރަމުންދާވަރު ވަޒަންކުރު ް
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ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ހަވަނަ ބާބު

ޖަދުވަލުތައް
ޖަދުވަލު  -1މި ސިޔާސަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ލަފުޒުތައް މާނަކުރާންގޮތް
ނަންބަރ

ލަފުޒު

 1ނުކުޅުދުންތެރިކަން

މާނަކުރާ ގޮތް
ގ
• ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ބުއްދީ ެ
ނވަތަ
ގޮތުން ނުވަތަ ،ޖިސްމާނީ ގޮތުން އުނިކަންލިބިފައިވުމުގެ ސަބަބުންު ،
ނ
އެއްވެސް ކަހަލަ ޖިސްމާނީ ،ނަފްސާނީ އުނދަގުލަކާހުރެ އަމިއްލަ ޤާބިލުކަމު ް
ކަންކަން

ނުކުރެވޭ

ޙާލަތުގައި

ފަދަ

ތިބޭ

ދަރިވަރުންނަށް

ށ
ނިސްބަތްކޮ ް

ބޭނުންކުރާ އިސްތިލާޙެއް
• ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ކާރިޘާއެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ
ނިޒާމަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ހިއްސަކަށް އަންނަ އުނިކަމެއްގެ
ސަބަބުން އުނގެނުމަށް ދަތިކަން ލިބިފައިވުން
 2މެއިން ސްޓްރީމް ކްލާސް

• ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެންޤަވާޢިދުން ކިޔަވައިދޭ
ޢާއްމު ކްލާސްތައް

" 3ސެން" އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ

• ހުރިހާ

ކުދީން

ޝާމިލުކޮށްގެން

އުނގަންނައި

ދަރިވަރުންގެ

ދިނުމުގައި،

ކަންކަމުގައި ލަފާދެއްވުމަށް މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމެޓީ
ޑ
 4މައިލް ް

• ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

ކުދީންގެ

ތެރެއިން

ޢާއްމު

ކްލާސްތަކުގައި

ބައިތިއްބައިގެން ކިޔަވައިދެވޭނެ ފަދަ ކުދީންގެ ގިންތި
 5މޮޑްރޭޓް

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޕްރޮގްރާމަކުން
• ު
ފައްޓާ ،އަދި މެއިން ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ ފަދަ ކުދީންގެ ގިންތި

 6ސިވިއަރ

• ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުދީންގެ ތެރެއިން ،މެއިން
ސްޓްރީމްކުރުމުގެ

 7ޕްރޮފައުންޑް

އ
މަޤްޞަދުގަ ި

ކަނޑައެޅޭ

ވަކި

ޕްރޮގްރާމެއްގެ

ދަށުން

ކިޔައިވައިދެވޭ ކުދީންގެ ގިންތި
• ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުދީންގެ ތެރެއިން،
ދިރިއުޅޭ

މާޙައުލުގައި

ހިންގޭ

ހޯމްބޭސްޑް

އަދި

ކޮމިއުނިޓީ

ޑ
ސ ް
ބޭ ް

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ގިންތި
 8ގިފްޓެޑް އެންޑް ޓޭލެންޓަޑް
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• އާދަޔާ ޚިލާފަށް ތޫނުފިލި އަދި ހުނަރުވެރި ކުދީން

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

 9އިންކުލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަ ް
ނ
 10އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިއުކޭޝަން
ޕްލޭން )އައި.އީ.ޕީ(

• ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދިނުން
• ވަކިވަކި ކުދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ

ފަރުދީ އުނގެނުމުގެ

ޕްލޭން

 11ބްރެއިލް

• ލޯފަން މީހުން އުނގެނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތް

 12އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން،
• ު

ޅަފަތުގައި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ

ނިޒާމް
 13އަރލީ އިންޓަރވެންޝަން

• ކުދީންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ހުނަރުތައް

ޅަފަތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުރުން
 14އުނގެނުމަށް ފަހި މާޙައުލު

ގ
• ކުއްޖާގެ ހުރި ތޫނިފިލިކަމަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުއްޖާ ެ
ހުރި ހުނަރުތަކެއް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މާޙައުލު

 15ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑު

• ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން

 16ހޯމްބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމް

ވ
• ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގައި ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއާއިއެކު އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުން ާ
ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް

 17ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމް

• ކުއްޖާގެ

ހުރި

ވަސީލަތްތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް
ބޭނުންކޮށްގެން،

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން،

މުޖްތަމަޢުއަށް

މުޖްތަމަޢުގެ

ނެރުމަށްޓަކައި

ހުރި

ބޭނުންވާ

ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް
 18ސްޓްރެސް ރިލީފް

• ނުކުޅެދުންތެރިކަން
އުނގަންނައިދިނުމުގައި

ހުންނަ

ކުދީންނަށް

ދިމާވާ

ނއިދޭ
ނ ަ
އުނގަ ް

ކަންބޮޑުވުންތަކާއި

ޓީޗަރުންނަށް

ނުތަނަވަސްކަމުން

ލުޔެއްދިނުމަށްޓަކައި ދެވޭ ހުސް ވަގުތު
 19ސްކޫލް

• ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތަށް  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންނަށް
އުނގަންނައިދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ތަންތަން ނުވަތަ މަރުކަޒުތައް

 20ކެޗްމެންޓް އޭރިއާ

ހމެނޭ ސަރަޙައްދު
ނދާ ސްކޫލް ި
ދ ް
• ރަށެއްގައިނަމަ ،އެރަށުގައިދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކު ީ
ވ
)އެއީ ދަރިވަރުން ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް ހިމެނޭގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ބިމުގެ ސަރަޙައްދު(

 21ސަޕޯޓް ޔުނިޓް

ނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި"" ،އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން
• " ު
ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި"" ،ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން"ގެ ގިންތިތަކަށް
އަމާޒުކޮށް ،އެހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިޓް

20

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

 22ސެން ކޯޑިނޭޓަރ

• ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ ސްކޫލްތަކުގެ ކަންކަން
ބަލަހައްޓާ ފަރާތް

އ
 23ޑިސްލެކްސި ާ

• ކިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް

 24ޑިސްގްރެފިއާ

• ލިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް

އ
 25ޑިސްކަލްކިއުލި ާ

• ހިސާބު ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް

 26ކްރައިސިސް ޕްލޭން

• ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަކުދީންނަށް

ދިމާވާ

ޙާލަތްތަކަށް

ޙައްލު

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭން

21

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ޖަދުވަލު  -2ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލް
މިސިޔާސަތުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،ޓީޗަރުން ހަމަޖައްސަންވާނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށެވެ.
މުދައްރިސުންގެ ރޭޝިއޯ
ކޮންމެ  6ކުއްޖަކަށް މުދައްރިސެއްގެ
އުސޫލުން ،ގިންތިތަކަށް ،ވަކި
ރޭޝިއޯއެއް.

މައިލްޑް

މޮޑްރޭޑް

ސިވިއަރ

ޕްރޮފައުންޑް

 6ކުއްޖަކަށް

 6ކުއްޖަކަށް

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް

 1މުދައްރިސް

 1މުދައްރިސް

 1މުދައްރިސް

 1މުދައްރިސް

އ
ގ ި
ނޯޓް :މި ރޭޝިއޯއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ސިވިއަރ އަދި ޕްރޮފައުންޑް ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަށް ގަޑި ހަމަކުރުމަ ަ
ވަކިވަކި ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދީގެން ވެސް ގަޑި ހަމަކުރެވިދާނެއެވެ .މިސާލަކަށް 1 :ސިވިއަރ ކުއްޖަކަށް  2ގަޑިއިރު
ހޭދަކުރުމަށްފަހު ،އެހެން ސިވިއަރ ކުއްޖަކަށް އިތުރު  2ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާގޮތަށް ގަޑި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

22

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ޖަދުވަލު  -3ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނޭގޮތްތައް
 3.1ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،އުނގަންނައިދިނުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް
1

ލޮލުގެ ފެނުން ކުޑަކޮށް ) (low visionހުންނަ ކުދީން ކިޔަވަން ބޭނުން ކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގެ ޕްރިންޓް ވަރަށް
ތ
ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުން) .މިސާލަކަށް ،ބޮޑުވާ ބިއްލޫރި ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބެލޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަ ަ
ފޮންޓް ސައިޒް ބޮޑުކޮށް ބެހެއްޓުން(

2

ފެނުމުގެ ދަތިކަންހުންނަ ކުއްޖެއްނަމަ ވީހާވެސް ޓީޗަރާއި ކައިރީގަ ބޭންދުން.

3

ލޯފަން ކުދީންނަށް ،ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގެނެވޭނޭ ނިޒާމެއް ފަހިކުރުން.

4

ލޯފަން ކުދީންނަށް އަމިއްލަ ކަންތައް އަމިއްލައަށް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން.

5

މިފަދަ ކުދިންނަށް ކުލާހުގައި އެއްޗެހި އަތުރާފައި ހުންނަ ގޮތާއި ކުލާސްތެރެ ހުންނަ ގޮތާއި ،ކުލާހުގައި އުޅޭނޭ ގޮތް
ދަސްކޮށްދިނުން .މީގެ އިތުރުން ،ސްކޫލުތެރޭގެ މާހައުލުވެސް ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި" ،ބްލައިންޑް ކޭން"
ބޭނުންކުރުން )މޮބިލިޓީ ޓްރެއިނިންގ(.

6

އަމިއްލަ އިތުބާރާއިއެކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި ،ތަފާތު މާޙައުލުތައް ދަސްކުރުމަށްޓަކައި ،ހުސްޖާގަ އޮންނަ
ތަންތަނަށާއި ،ތަފާތު މާޙައުލުތަކުގައި )ޕާކު ،އަތިރިމަތި ،ދަނޑު( އެކަނި އުޅެން ފުރުޞަތުދިނުން.

7

ވސް،
ލޯފަން ކުއްޖެއްނަމަ) ،އަމިއްލައަށް ކުއްޖާ އިންނަ މޭޒު ކައިރިޔަށް ގޮސް ހަދަން ފަސޭހަވާނޭހެން( އަބަދު ެ
ކްލާހުގެ އެއްތަނެއްގައި ބޭންދުން.

8

ކްލާހުގެ ތަޅުންގަނޑަކީ ކައްސާނުލާނޭ ތަޅުންގަނޑެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

9

ކްލާހުގައި ބޭނުން ކުރާ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތަކަކީ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި ރައްޓެހި ތަކެއްޗަށް
ހެދުން .މިސާލަކަށް :ބޮޑެތި އަކުރުން ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ހުރުން ،ޓެކްސްޓައިލް ޑައިގްރަމް )އަތްލުމުން މަންޒަރު
މ،
ތށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި .މިސާލަކަށް :ބަގީޗާގައިވާ ދޫންޏެއް ސިފަކޮށްދޭން ބޭނުންނަ ަ
ސިފަވާފަދަ ގޮ ަ
ދޫނީގެ ގައިގައި ކަފަ ތަތްކޮށް ،ގަސްތަކުގައި ފޮތި ނުވަތަ ވެލްކްރޯ ތަތް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން(.

10

ބޯޑުގައި ލިޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނގަބަހުން ލަސްލަހުން ކިޔައިދެމުން ލިޔުން .އަދި ކުއްޖާއާއި ވާހަކަ ދައްކާނަމަ،
ކުއްޖާގެކައިރީގައި ހުރެގެން ވާހަކަ ދެއްކުން.

 -3.2އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ކިޔަވައިދިނުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް
1

ކްލާހުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތަކުގައި ބޭރުތެރޭގެ އަޑު ކްލާހަށް ނުވަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ކްލާހުގެ މާޙައުލު ބައްޓަންކުރުން.

2

ނ) .މިސާލު :ޔޫ ޝޭޕް އަށް މޭޒުތައް
މުދައްރިސުގެ ޙަރަކާތްތައް ރަނގަޅަށް ފެންނަގޮތަށް ،ދަރިވަރުން ބޭތިއްބު ް
އަތުރާފައި ބެހެއްޓުން(

3

ކުއްޖަކާ މުޚާތަބުކޮށް މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ،އެކުއްޖަކާއި ދިމާއަށް ބަލަންހުރެ ވާހަކަ ދެއްކުން.

4

ނ.
ނ ،ކުރު ޖުމްލަ ބޭނުންކޮށްގެން ،އާދައިގެ ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރު ް
ނއި މުޢާމަލާތުކުރާއިރު ،ލަސްލަހު ް
ކުދިން ާ

5

މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އެއް ކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ލަފުޒުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ
ކޮންމެވެސް އެއް ލަފުޒެއް އަބަދުވެސް ބޭނުންކުރުން.

6
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ނ) .މިސާލަކަށް
އިޝާރާތުގެ ބަސް ބޭނުންކުރުމުގައި އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭފަދަ އިޝާރާތްތައް ބޭނުންކުރު ް
ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ނދަން ،ކާން އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ އިޝާރާތް(
ި
7

ޓީޗަރު ބުނާއެއްޗެއް ކުއްޖާއަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވިކަން ޔަޤީންކުރުމުގެގޮތުން ،ޓީޗަރުދޭ އިރުޝާދުތައް ކުއްޖާ ލައްވާ
ތަކުރާރުކުރުން.

8

އ
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކްލާހުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު ލަފުޒުތައް ލިޔެ ،ކްލާސް ނިމޭއިރު ކުއްޖާ ާ
ޙަވާލުކުރުން.

9

ކުދިން

ހަދާއިރު

ލިޔެ

ބަހުގެ

ޤަވާޢިދަށް

އިސްކަންދިނުމުގެ

ބަދަލުގައި

ލިޔެފައިވާ

އެއްޗެއްގެ

މތަށް
މަޢުލޫ ާ

ސަމާލުކަންދީގެން ލިޔުންތެރިކަމަށް ހިތްވަރު ހޯދައިނުން.
10

ބެލެނިވެރީން ،ކުއްޖާގެ ކަންފަތް ޤަވާޢިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި އަޑުއިވުމުގެ މިންވަރު ޓެސްޓް ކުރޭތޯ ބެލުމާއެކު،
ޚާއްޞަކޮށް ހިޔަރިންގ އެއިޑް ބޭނުންކުރާ ކުދިން ޤަވާޢިދުން ޓެސްޓުކުރޭތޯ ބެލުން.

 -3.3ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތްތައް
1

ކުއްޖާއަށް އިރުޝާދު ދޭއިރު ކުރު ޖުމްލަ ބޭނުންކުރުމާއި ،ކުއްޖާ ކައިރިން ސުވާލުކޮށް އޭނާއަށް ވިސްނުނީ ރަގަޅަށްތޯ
ބެލުން.

2

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ވީހާވެސް ގިނައިން އަޞްލު އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުން.

3

ކްލާހުގެ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު ފަހަރަކު ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުން .އަދި އެއް ޙަރަކާތް ނިމި އަނެއް
ޙަރަކާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ،ދަރިވަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނައުން.

4

ކުއްޖާއަށް

ކަންތައްތައް

ދަސްކޮށްދިނުމުގައި،

ކުދި

ޙަރަކާތްތަކަކަށް

)ޓާސްކް

ނ(
ބްރޭކްޑައު ް

ނ
ބަހާލައިގެ ް

ދަސްކޮށްދިނުން.
5

ނ.
ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދޭ ހަރަކާތް އިތުރަށް ވިސްނައި ދިނުމަށްޓަކައި ހަގީގީ ދިރިއުޅުމުން މިސާލުދެއްކު ް

6

ނ.
ކުއްޖާއަށް ދަސްވާ ޙަރަކާތް ވީހާވެސް ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުމަށް ބާރު އެޅު ް

7

ވޅު ހެދުމުގައި އެހެން ކުދިން ބައިވެރިވެ އެކުދިންގެ އެހީތެރިން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދިނުން.
ކްލާހުގައި ފިލާ ަ

8

ކން
މުދައްރިސު ހަވާލުކުރާ،މަސައްކަތުގެ ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ދަރިވަރަށް ،ޙާޞިލު ކުރެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް އެ ަ
ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރުދިނުން.

9

ރ
މުދައްރިސުގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ،ގަޞްދުގައި ދަރިވަރު ކުރާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކު ާ
ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ގިނަގިނައިން ފާހަގަކޮށް ތަރުޙީބުދިނުން.

 -3.4ސެރެބްރަލް ޕަލްސީ )ސީ.ޕީ (.ކުއްޖަކަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް
1

ވާހަކަދެކެވޭ ކުދީންނަށް ،ވަގުތުދީގެން އެކުދީން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހައި ،އެއަށް އެކަށޭނަ ރައްދުދިނުން.

2

ނ ،ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ގިނަގިނައިން ދިނުން.
ވ އުޅެވޭ މިންވަރު ް
ކުއްޖާ ހެލިފެލި ެ

3

ށ
ނ ސީ.ޕީ .ކުދިންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ވަރުބަލިވާ ކުދިންނަށްވުމާއެކު ،އެފަދަ ކުދިން ވަރުބަލި ފިލުވުމަ ް
ގި ަ
ސްކޫލްގައި ،ވަޤުތު ދިނުން.

4

ސީ.ޕީ .ހުންނަ ގިނަ ކުދިންނަކީ ލިޔެހަދަން އުނދަގޫތަކެއް ހުންނަ ކުދިންނަށްވުމުން ކޮމްޕިއުޓަރ ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު،
ކީބޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔެ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

24

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

5

ޗހި އަތަށް ހެޔޮވަރުވާނޭ ފަދައިން ފޮތި
އން ފަންސުރު ،ކުލަ ފަދަ އެއް ެ
ފސޭހަވާނެ ފަދަ ި
ސީ.ޕީ .ކުދިން ލިޔެ ހެދުމަށް ަ
ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއް އޮޅައި ،ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވާނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.

6

ރ
ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ ފަރުނީޗަ ު
ކްލާހުގައި ބޭނުންކުރުން.

7

ތތައް
ވޅު ދަސްކުރުމުގައި ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ފަދަ ވަސީލަ ް
ފލާ ަ
ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ކްލާހުގައިދޭ ި
ބޭނުންކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން) .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކުއްޖެއްގެ ދެއަތް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ،އެފަދަ
ވަސީލަތް ބޭނުން ކޮށްގެން ކިޔަވައި ދެވިދާނެއެވެ(.

8

ކތްތައް
ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުން ހުންނަ ގިނަކުދިންނަކީ ލިޔެ ،ކިޔުމަށް އުދަގޫ ކުދިންނަށް ވާތީ ކްލާހުގެ މަސައް ަ
ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަޤުތު ދިނުން.

9

ނ.
ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގައި ،ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭފަދަ ގޮތަށް ރޭވު ް
އ
ލވަރެ ް
)މިސާލަކަށް އިށީނދެ އިދެ ބޯޅަ އުކާފަދަ ކުލިވަރު ،ނުވަތަ އަތް ބޭނުން ނުކޮށް ފައިން ބޯޅަ ކުޅޭ ފަދަ ކު ި
ކުޅެވިދާނެއެވެ(.

 -3.5މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއް
ކަންތައްތައް
1

ކުއްޖާއަށް ކިޔަވަދޭން ފެށުމުގެކުރިން ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދިނުން މުހިންމު ހުނަރެއްތަކުގެ ޕްލޭނެއް )އައި.އީ.ޕީ(.
އެކުލަވާލުން.

2

މިފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކަމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި މަޢުލޫމާތު ޓީޗަރުގެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

3

ކްލާހުގެ ވަޤުތުތައް ބަހާލާއިރު ދުވަހީ ތާވަލެއް ކަނޑައަޅައި އޭގައި ހިމެނޭ ތަރުތީބު ،ހިފެހެއްޓުން.

4

ނ.
ކްލާހުގައި ބޭނުންކުރާ ޓައިމްޓޭބަލް ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން ،ތައްޔާރުކޮށް ކްލާހުގައި ޑިސްޕްލޭ ކުރު ް
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ކުއްޖާއަށް ކްލާހުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާއިރު ކުއްޖާ އެންމެ ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތްތައް ހޯދައި ،އެފަދަ ގޮތަށް
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްޓައިލް ބެހެއްޓުން.
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ކުލާހުގައި މާގިނަ ޑެކަރޭޝަން ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލޭފަދަ ތަކެތި ނުބެހެއްޓުން.

ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

