
  

 1

l  
  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
  ޖެމާލެ، ދިވެހިރާއް 

  

2013                             
  ސަރކިއުލަރ 

  
ރްޑތައް  .3  ސަރުާކރުެގ ސްކޫލްތައް  .1  :ލިބެންވީ    އަތޮުޅ ކަުއްނސިލްތައް  .1 :ކޮޕީ   ސްކޫްލ ބޯ

ދަުށން  ިމނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަްނގެ  .4  އަަވށު ސްކޫްލތައް  .2  
  ހިްނގާ ަފންީނ ަމރުކަޒުތައް 

  ަރށު ަކއުންިސލްތައް  .2  

  ސިީޓ ކަުއްނސިލްތައް  .3        

    :މައްސަލައާއި ގުޅުން ހުރި ސަރކިއުލަރ

  
  

 ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 

  

   .ވެކެކޮޕީއެގެ ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުމިސާރކިއުލަރއާއެކުގައި މިވަނީ 

އުނގެނުމުގައި  ،ސިޔާސަތުގެދަށުން ތަފާތު އެކި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއިދެންނެވި މިމިކަރުދާހުގައި 
ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީންނަށް ރަސްމީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ، ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި

އެިކ އެކި ،ލަތްތަކާއިސީކޮށްދޭންޖެހޭ ތަފާތު ވަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި، ފޯރު
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l  
 އެއްވަނަ ބާބު 

  ޢާއްމު މާއްދާތައް 
  

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ،  ސިޔާސަތަކީމި )ހ( 1  އާއި ނަން  ތަޢާރަފް 
ނޑިތައް  ނޑުދަ ަވމުންދާ އާދަޔާޚިލާފަށް އަވަހަށް ޙާޞިލްޤައުމީ މަންޙަޖުގެ ލަ

ނުދާ ކުދީން، އުނގެނުމުގައި ގޮތަށް ޙާޞިލުވަމުންއެންމެ އެކަށީގެންވާކުދިންނަށާއި، 
ދަށުން ތަފާުތ މިސިޔާސަތުގެ . ފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެވާޝާމިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަ

އެހީތެރިކަްނ  އުނގެނުމުގައި ތަފާތު ،ނާއިކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން އެކި ނު
ނަށް ރަސްމީ ތަޢުލީމު ދީންޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކު، ނާއިބޭނުންވާ ކުދީން 

ނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި، ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކިޔަވައިދި 
އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާިއ  ،ލަތްތަކާއިސީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތަފާތު ވަ
  .ނެއެވެވާ  ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރެވިފައި

  
ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ”އުޞޫލަށް ކިޔާނީ މި )ށ(   

 . އެވެ “ސިޔާސަތު

  

 ސިޔާސަތު މާނަކުރާ 
  ގޮތް 

، މާނަކުރީަނ" ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު" 2
އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީންނަށާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކުއްޖެއްެގ  ،ނަށްޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން ކުދީންނަށާއި، 
ތެރެއިން، ހިންގާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެއިންސްޓްރީމް ނިޒާމުގެމެދިން އެންޤާބިލުކަން ތަން 

ނޑުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާިއ،  ،އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ މިންގަ
  .މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ ،ޒިންމާތަކާއި

  

ސިޔާސަތުގެ 
މައިގަނޑު 
  އަސާސްތައް 

ނދު، ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ޖެހޭ ޙައްޤަކަށްވީ ހިކީ، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ލިބިދޭްނއުނގެނުމަ )ހ( 3
ހުރިހާ ކުދީންނަށް  ،ތެރެއިން، އުނގެނުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުނިޒާމުގެ
  .މެވެހޯދައިދިނު

  
ފުާޅ އެކުއްޖެއްގެ ޤާބިލުކަން ތަންދިން އެންމެ  ،އުނގެނުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި)ށ(   

ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުވާގޮތަށް، ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި ދާއިރާއެއްގައި، 
 .މެވެކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުރިޢާޔަތްކޮށް، ކަންކަން ބައްޓަންޚިޔާލާއި ޝުޢޫރަށް 

  
ނޑިތައް  )ނ(    ނޑުދަ ޙާޞިލުކުރުމުގައި އުނގަންނައިދިނުމުެގ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ލަ

ަލތްތައް ސީގުޅޭ ވަމެހާ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ކަމާވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އެން
ށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮ  ،ޤާއިމުކުރުމުގައި

  .މެވެޤާއިމުކުރު



3  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ސިޔާސަތު 
  އަމާޒުކުރާ ބައިތައް 

ނޑުގޮތެއްގައި އެކުލެވޭނީ އަންނަނިވި ގިންތިތަކަށް ނިސްބަތްވާ  4 މިސިޔާސަތުގައި މައިގަ
  .ކުދީންނެވެ

  އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަންބޭނުންވާ ކުދީން )ހ(   

  ުނކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދީން  )ށ(   

  ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައްދިމާވާ ކުދީން  )ނ(   

  

 އެކިއެކި ކިޔެވުމުގެ ކުދިންނަށް  ހުނަރުވެރި އަދި، ތޫނުފިލި އާދަޔާޚިލާފު އުގެނުމަށް )ހ( 5 މަޤްޞަދު 
  .މެވެޤާއިމުކުރު ނިޒާމެއް ތުކުރެވޭނެއްކަޑަ ފަސޭހަކަމާއެކު މަރުޙަލާތައް

  
 ދިމާވާ  އެކުދިންނަށް  ،ކުދިންންަށ ކުރިމަތިވާ  ތަފާތުދަތިތައް  ގެނުމުގައި ނއު )ށ(   

 މާއްާދއަށް ހިސާބު އަދިއި، ލިޔުމާ ،އިކިޔުމާ ޔަތްކުރެވިގެންޢާރި ޚާއްޞަދަތިކަމަކަށް
  .ގެނައުމެވެ ބަދަލުތައް އެންމެހާ ގެންނަންޖެހޭ

  
 ކުދީންގެ މިފަދަ އަދި، ދެނެގަެނ ޅަފަތުގައި ،ކުދީން ހުންނަ  ުނކުޅެދުންތެރިކަން )ނ(   

 އަރލީ( ނިޒާމެއް  ތަރައްޤީކުރެވޭނެ  ޅަފަތުގައި ހުނަރުތައް ،ކިބައިގައިހުންނަ
  .މެވެޤާއިމްކުރު )އިންޓަވެންޝަން އަރލީ ،އައިޑެންޓިފިކޭޝަން

  
 ،ެނތިއެހެން ކުދީންނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން )ރ(   

ފުރުޞަތުތައް  އެއްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމުގެ ހަމަހަމަވީއެންމެ ފުޅާ ދާއިރާ
އަިދ  ،ސްކޫލަށް އާދެވޭވަރުކުދީން ސްކޫލަށް ގެނެސްގެން ،މިގޮތުން( .މެވެދިނުހޯދައި

ބޭސްްޑ -ގޭގައި ބައިތިއްބައިގެން ކޮމިއުނިޓީ  ،ސްކޫލަށް އާދެވޭވަރު ނުވާ ކުދީން
  ).މެވެޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގު

   
ނަށް، އެކުދީންގެ ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާ ންުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީ )ބ(   

  .މެވެދާއިރާއެއްގައި ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލްވާގޮތަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނު 
  

 ،ލަތްތަކާއެކުސީއުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަ، ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން )ޅ(    
  .މެވެރައްކާތެރި، އުނގެނުމަށްފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރު 

  
އެންމެ  ،ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ،ސްކޫލް މާޙައުލަކީ )ކ(    

ލަތްތަކާއެކު، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ސީއެކަށީގެންވާ ވަ 
  .މެވެތަންތަން ކަމުގައި ހެދު

  
ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )އ(    

  .މެވެކުރުމުވައްޒަފުން ބިނާ ން ފަންނީމުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެ
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ނޑިތައް ޙާޞިލް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  )ވ(     ނޑުދަ އުނގަންނައިދިނުމުެގ  ،ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ލަ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ،ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް

 ޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެހީތެރިވެވޭނެތަންދޭ އެންމެ ފުއެކުދީންގެ ޤާބިލްކަން  ،ކުދީންނަށް
  .މެވެމަގު ފަހިކޮށްދިނު

  
ކުދީންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ  ތަޢުލީމު ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )މ(    

އި ދަސްކުރެވޭނެ ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވަދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަން 
  .މެވެހިންގު
  

ތުމަށް ފުރުޞަތު ވީހާގާތުން ތަޢުލީމް ލިބިގަ ނަށްންުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީ  )ފ(    
  .މެވެގޮތުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުހޯދައިދިނުމުގެ

  
ގެނުމުގައި ތަފާތު އެކިއެކި އަޚްލާޤީ މައްަސލަތައް ދިމާވާކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ނއު )ދ(    

  .މެވެޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގު
  

ހެްނ އަކުން، ގޯނާއަކުން، ޢާއިލީ މައްސަލައަކާހުރެ ނުވަތަ އެޤުދުރަތީ ކާރިޘާ  )ތ(    
ސަބަބުން ކުއްޖާގެ ކިޔެވުމަށް ވަގުތީ ނުވަތަ ކުރުމުގެ ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ބުލީ

ދާއިމީ އަސަރެއް ފޯރާފާނެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުން ރައްކައުތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް 
  .މެވެސްކޫލްތަކުން އެޅު

  
ހުރެ ކިޔެވުމަށް ފޯރާފާެނ އިއްޚީ ސަބަބަކާޞިއެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  )ލ(    

އަސަރަކުން ކުއްޖާ ރައްކައުތެރިކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ތީ ނުވަތަ ދާއިމީ ޤުވަ
  .މެވެސްކޫލްގައި ޤާއިމްވެފައިއޮތު

  
  

 ބާބު  ދެވަނަ 

  ން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީ އުނގެނުމުގައި ތަފާތު 
  

 އުނގެނުމުގައި 
 އެހީތެރިކަން  ތަފާތު 

  ކުދީން  ބޭނުންވާ 

 އުނގެނުމުގައި " ،ހިނދަކު ނުވާހާ ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮތަކަށް  މިސިޔާސަތުގައި )ހ(  6
 ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި " ،ބުނެފައިވާނީ ކަމުގައި " ކުދީން ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން ތަފާތު
 ދަތިތައް  ތަފާތު  އުނގެނުމުގައި "ނާއި "ތޫނުފިލިކަމަކުން އާދަޔާޚިލާފު ހުންނަ

" ކުދީން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ތަފާތު އުނގެނުމުގައި " ،ނާއި" ކުދީން ކުރިމަތިވާ 
 ބޭނުންވާ  ލަތްތަކަށްސީވަ އާއި އެހީ އިތުރު  އުނގަންނައިދިނުމަށް އުނގެނުމާއި ،ނަށް

  .ކުދީންނަށެވެ
 

 "އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީްނ"ދަށުން، މިސިޔާސަތުގެ )ށ(    
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ނޑު ބައިތަކުގެ  ގިންތިކޮށްފައި ވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  :އެއީ. މައްޗަށެވެމައިގަ

  އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދީން  .1
(Learning Disability)  

  (Dyslexia)ޑިސްލެކްސިއާ  1.1
    (Dysgraphia) ޑިސްގްރެފިއާ 1.2
  (Dyscalculia) ޑިސްކަލްކިއުލިއާ 1.3

  އާދަޔާ ޚިލާފަށް ތޫނުފިލި އަދި ހުނަރުވެރިކުދީން   . 2
(Gifted and Talented)  

   އުނގެނުމުގައި ތަފާތު ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކުދީން . 3
 (Learning difficulties)  

   (ADHD)ހައިޕަރ އެކްޓިވް ކުދީން .  4

  ހުންނަ ކުދީން އަޚްލާޤީ އެކިއެކި މައްސަލަތައް.  5

 

 ތަޢުލީމު 
  ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެކުދީންގެ ތޫނުފިލިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޢުލީމީ  ،ށް ތޫނުފިލި ކުދީންނަށްއާދަޔާޚިލާފަ )ހ(  7
ސްކޫލްތަކުގައި ) ޓްރާންސިޝަން ޕްލޭނެއް(މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

  .މެވެޤާއިމުކުރު
  

އެނޫންވެސް އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް  ،އާދަޔާޚިލާފަށް ތޫނުފިލި ކުދީންނާއި )ށ(    
 އެކުދީންގެ  ،އަދި އިތުރު އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް ،މެދުވެރިވާ

 ޕްލޭން  އެޑިޔުކޭޝަން އިންޑިވިޖުއަލް ކުއްޖަކަށް  ކޮންމެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ތޫނުފިލިކަމަށް
  .މެވެރިވިއުކުރު ފަހަރު 2އަހަރަކު  އެޕްލޭން ،އިއެކުލަވާލަ .)ޕީ.އީ.އައި(

  
 ތަފާތު އުނގެނުމުގައި އެނޫންވެސް  އަދި ، ކުދީންނާއި ތޫނުފިލި އާދަޔާޚިލާފަށް )ނ(    

 ޤައުމީ ކުދީންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަމަށް އިތުރު އަދި، މެދުވެރިވާ މައްސަލަތައް
ނޑިތައް  މަންހަޖުގެ ނޑުދަ  އުނގަންނައިދިނުމުގެ  ޓަކައި ހާޞިލުކުރުމަށް ލަ

  .މެވެއެކުލަވާލު ގައިޑްލައިނެއް ހިމެނޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ ވައްޓަފާޅިއަށް
  

 ތަފާތު  އުނގެނުމުގައި އެނޫންވެސް އަދި ، ކުދީންނާއި ތޫނުފިލި އާދަޔާޚިލާފަށް )ރ(   
 ތަޢުީލމު  ކުދީންނަށް  ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަމަށް އިތުރު އަދި، މެދުވެރިވާ މައްސަލަތައް

  .މެވެބިނާކުރު މުދައްރިސުން އެކަށީގެންވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
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 ބާބު  ތިންވަނަ 

  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން 
  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
  ހުންނަ ކުދީން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން " ،ހިނދަކު ކޮށްފައި ނުވާހާސަތުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާްނސިޔާމި )ހ( 8
ނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް އުނިކަން މާނަކޮށްފައިވާނީ ޖިސްމާނީ" ހުންނަ ކުދީން  ގޮތުން ހަށިގަ

އެނޫންވެސް ޖިސްމާނީ،  ،ގޮތުން ނުވަތަނުވަތަ ބުއްދީގެ ،ސަބަބުންލިބިފައިވުމުގެ 
ހުެރ އްޙީ މައްސަލައަކާ ޞިނަފްސާނީ އުނދަގުލަކާހުރެ ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ 

  .ތިބޭ ކުދީންނަށެވެނުވާފަދަ ޙާލަތުގައި ކަންކަން ކުރެވޭވަރު ،އަމިއްލަ ޤާބިލުކަމުން
  

  
  

 ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ގިންތިކޮށް  ޔާސަތުގެދަށުންސިމި )ށ(
  .ކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރާ ގޮތަށެވެ ދަރަޖަ
  

  

  

 ޑުނކުރުމުގައި ބަލަނީ މައިގަންތި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ގި .1 
  -:އެއީ .ގޮތަކަށެވެ 4

  ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 1.1
  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޙިއްސުތަކުގެ  1.2

  އިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  1.2.1
  ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  1.2.2

  
  މުޢާމަލާތް ކުރުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  1.3

  އޯޓިޒަމް  1.3.1
  

ނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  1.4   ސިކު
  

  

  

 -:އެއީ  .ކުރުމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ބައިތަކަށެވެމިގިންތިތައް ދަރަޖަ .2 
  މައިލްޑް   2.1
  މޮޑްރޭޓް   2.2
  ސިވިއަރ  2.3
  ޕްރޮފައުންޑް 2.4
  

ތަޢުލީމު 
  ފޯރުކޮށްދިނުން 

މެއިންސްޓްރީމްއަށް  ލާސްތައްކުދީންނަށް ޚާއްޞަ ކް ދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުކުޅެ )ހ(  9
މިގޮތުން ( .މެވެލަތްތަކާއެކު ޤާއިމުކުރުސީކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަ

ސްކޫލެއްގައި ސަޕޯޓް ޔުނިޓެއް  1މަދުވެގެން  ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި 
  ).މެވެއިމުކުރުޤާ
  

ހުރި ތަފާތު ކުއްޖެއްކަމަށް ދެކި، އެކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި  ވެސްކޮންމެ ކުއްޖަކީ  )ށ(    
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ގޮތުްނ ޤާއިމުކުރުމުގެއި ޚިދުމަތްތައް ސްކޫލްތަކުގަ ،ުނކުޅުދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
  .އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ

ުނކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖައާއި ވައްޓަފާޅިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އުނގަންނައި  .1      
  .)ގައި އިތުރު އެހީ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ 3 ޖަދުވަލު( .ދިނުން

 އިޝާރާތުން ބަސްކުދީންނަށް  އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުނަްނ .2      
ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން ށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމަ

  .ފޯރުކޮށްދިނުން

 ކުމެވޭނެ ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެނު ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް  .3      
  .ގޮތަކަށް ސްކޫލާއި ކްލާސްރޫމްތައް ފަރުމާކުރުންފަދަ

ކޮށްގެން ބޭނުންއިލް ތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ބްރެުނކުޅެދުންފެނުމުގެ  .4      
  .ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

ކުއްޖެގެކިބައިގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ތަފާތު އެކި އެ .5      
  .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ލިބޭނޭ ޚިދުމަތްރަޕީތައް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް އެތެ

ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ތަފާތު  ،ހުންނަ ކުދީންނަށް ުނކުޅެދުންތެރިކަން .6      
މަތިން ސްކޫލްތަކަށް ތައް ދަސްކުރުމަށް ފަސޭހަވާނޭ ގޮތުގެއެހެނިހެން ހުނަރު

  .ލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންސީބޭނުންވާ ވަ
  

ހިމެނޭގޮތަށް، ޓީޗަރުން ކުއްޖަކަށް ޓީޗަރެއް  6ދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ ނުކުޅެ )ނ(    
ޅެދުންތެރިކަމުގެ ހުރި ނުކުތްތަކުގައި އެކުދީންގެއަދި ޚާއްޞަ ޙާލަ. ހަމަޖައްސައިދިނުން

  .މެވެދިނުތަށް މުދައްރިސުން ހަމަޖައްސައިގޮގައިވާ 2ޖަދުވަލު  އި،ދަރަޖައަށް ބަލަ
  

 އެޑިއުކޭޝަްނދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ސްޕެޝަލް ނުކުޅެ  )ރ(    
އިން  3ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް  ،ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިން ދަށްވެގެން

ހުެގ އަހަރު ދުވަ 2ސްޕެޝަލް އެިޑޔުކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމާއެކު، މަދުވެގެން 
  .މެވެހުރި ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ

   
އެކަށޭނަ  ،ހުންނަ ކުދީންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭނެުނކުޅެދުންތެރިކަން  )ބ(    

  .މެވެމުދައްރިސުން ބިނާކުރު
  

ޚާއްޞަ  ،ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ުނކުޅެދުންތެރިކަން )ޅ(    
 ،ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު) ސްޕެޝަްލ ޓީޗަރ އެލަވަންސް( އެލަވަންސެއް

 އުނގަންނައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސްކަމަށް ލުޔެއް 
ުތ ޤުވަ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ހުސްޑިއިރުގެގަ 40ހަފްތާގެ  ،ދިނުމަށްޓަކައި 

  .މެވެހަމަޖައްސައިދިނު

 ބައި ދަންފަޅި ) ހަފްތާއަކު(އެއް ދަންފަޅިއަށް ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގައި  .1
  ގަޑިއިރު  2.5 މަދުވެން ) ހަފްތާއަކު(ތަކުގައި ސްކޫލު ހިންގާ ދަންފަޅިއަށް ދެ .2
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ކުދީން ސްކޫލަށް 
ވެއްދުމާއި ސްކޫލް 

  ބަދަލުކުރުން 

ކޫލަށް ވެއްދުމުގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން   )ހ( 10
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލަށް ތަބަޢަވާން ވާނެއެވެ    .އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ

  

  
ޅަން އަހުށަ  "ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑް"ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް، ސްކޫލަށް ވައްދާއިރު   )ށ(

  .ވާނެއެވެ
  

  

  

އަިދ . ގެ އެހީގައި ކުދީން ސްކްރީން ކުރަންވާނެއެވެ" ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑް" )ނ(
ކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަހަލަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ފާހަގަކުއް

  .ހަދަންވާނެއެވެ އިތުރު އެސެސްމަންޓް އި،މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދަ ކަމާގުޅޭ
  

  
  

ދި މިއެސެސްމެންޓްގެ އަ . ކުރަންވާނެއެވެ ކުރިން އެސެސްކުދީން ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގެ  )ރ(
  . ބަލައި ކުއްޖާ ގިންތި ކުރަންވާނެއެވެނަތީޖާއަށް

  
  

  
އިތުބާރު ، ތައްހުރިހާ ރެކޯޑްއެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުވާއިރު ކުއްޖާގެ   )ބ(

  .ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން، ބަދަލުވާ ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

  

  

ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ " ސިވިއަރ" ތެރެއިން،ރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެުނކުޅެދުންތެ  )ޅ(
  .އެއް އޮންނަންވާނެއެވެ" ކްރައިސިސް ޕްލޭން"ސްކޫލްތަކުގައި 

  
  

 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 

  ން ކުދީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ 
  

ތައް ޚާއްޞަ ޙާލަތް 
  ދިމާވާ ކުދީން 

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް  ހިނދަކު މިސިޔާސަތުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ  )ހ( 11
ނުވަތަ  ،ރަތީ ކާރިޘާއެއްގެ ސަބަބުންޤުދް ،ވާނީކަމުގައި މާނަކޮށްފައިދިމާވާ ކުދީން

އާޢިލީ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ލިބޭ ގޯނާއެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ 
ލެއްގެ ސަަބބުން، ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެއްވެސް އުނދަގު ،ސަބަބުންއެކްސިޑެންޓެއްގެ 

ކިޔެވުމަށް ތަފާތު ދަތިތަކާ  ،ޅުމުގެ ސަބަބުންއެނުވަތަ އެކިއެކި ކުށްތަކަށް ހުށަ
  .ށެވެކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކުދީންނަ

  
ނޑުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ގިންތި  ލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީންޚާއްޞަ ޙާ  )ށ(      މައިގަ

  -:އެއީ. ގޮތަކަށެވެ 7
  

  
: މިސާލު(ފޯރާ ކުދީން  އަސަރުގުޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ ދުރަތީ ކާރިސާއަކާޤު .1  

  ).ޖެންސީ ޙާލަތްތައްރއިމަ ރޯވުންފަދަ ސުނާމީ، އަލިފާން

  
  

ފޯރާ  އަސަރުގުޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭތަފާތު ގޯނާތަކާކުދީންނަށް ކުރާ  .2  
  .ކުދީން



9  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  .ފޯރާ ކުދީން އަސަރުކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ  ޢާއިލީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާހުރެ .3      

  .ފޯރާ ކުދީން  އަސަރުކުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭތަތު އެކްސިޑެންޓްތަފާ .4      

  
  

ފޯރާ  އަސަރުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭމައްސަލައެއްގެ ސަބަބުވެސް އެއްޞިއްޙީ  .5  
  .)އުފެދުން ފަދަ ހިއްލުން، އަތުގައި ފެން ނޭވާ(ކުދީން 

  
  

ކުރުމުގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ފަރާތުން، ބުލީ ފަރާތުން  އެހެން ދަރިވަރެއްގެ .6  
  .ފޯރާ ކުދީން އަސަރުނޭދެވޭ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް

  
  

.ފޯރާ ކުދީން އަސަރުނޭދެވޭ ގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަްށޅުމުއެތަފާތު ކުށްކުށަށް ހުށަ .7  

  

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް 
  ދިނުން 

 ،ކުދީންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް، އެޚާއްޞަ ޙާލަތް )ހ(  12
މާޙައުލެްއ  ގެނުމަށް ފަހިލަތްތަކާއެކު އުނސީވަގުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަ އެ
  .މެވެކޮށްދިނުއިމްޤާ
  

  

  

ޙާލަތަށް   ތެއްގެޤުތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް، އެކުދީންގެ، އެވަޚާއްޞަ ޙާލަތް )ށ(
ނިޒާމެއް ސްކޫލުތަކުގައި  ދެވޭނޭ ގލިންއެކަށީގެންވާގޮތުގައި ކައުންސެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

  .މެވެކުރުޤާއިމް
  

  
  

ކަމާުގޭޅ  ،ލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިޙާޚާއްޞަ  )ނ(
  .މެވެކުރުމުވައްޒަފުން ބިނާ މުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެން، ފަންނީ

       
  

  
، ކުދީންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް، އެޚާއްޞަ ޙާލަތް )ރ(

  .މެވެޖެހޭ އެންމެހާ ބަދަލުތައް ގެނައުއްޓަފާޅިއަށް ގެންނަށްނުގެ ވަޙާއިމްތި
  

  
  

ދެވޭ އަސަރުފޯރާ ކުދީންނަށް ޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ޭނއެކުށަށް ހުަށތަފާތު ކުށް  )ބ(
  .މެވެކުރުއިމްޤާރާމެއް ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރިހެ
  

  

  

ޙާލަތަްށ  ތެއްގެ ޤުކުދީންގެ، އެވަޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް، އެ )ޅ(
ކަޑައްތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމީ މަރުޙަާލތައް  ،ރިޢާޔަތްކޮށް
  .މެވެޤާއިމްކުރު

  
  
  
  
  



10  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

 ބާބު ފަސްވަނަ 

  ޙިއްސާވާ ފަރާތްތަކާއި ޒިންމާތައް 
  

މިނިސްޓްރީ އޮފް 
އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
  މަސްއޫލިއްޔަތު 

 )ހ(  13
 
 

އަދި މިފަދަ ކުދީންގެ  ،ން ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީ
އަރލީ (ކިބައިގައި ހުންނަ ހުނަރުތައް ޅަފަތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭނެ 

ގޮތުން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ) ންޝަން އައިޑެންޓިފިކޭޝަން، އަރލީ އިންޓަވެ
  .ސްކޫލުތަކަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ފަހި ކުރަންވާނެއެވެ

  
  

ސްކްރީން ކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ވަންނަ ދަރިވަރުން  .1 
  .ފޯރުކޮށްދިނުން

  
  

 އަރލީ އަދި ތެރެއިން އަރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން، ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ .2 
 .ހިންގުން ށްގެންދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވައިއިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަ

ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން އަރލީ ސްކްރީންކުރެވޭ ކުދީންގެ .3     
އަރލީ އިންޓަވެންޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް އަދި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން، 

  .ގެންދާ މަރުކަޒުތަކަށް ރިފަރކުރުން
  

ނިސްބަތްވާ ގިންތި ނުވަތަ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކުގެ ކުދީން މި )ށ(   
ނޑައަޅާނޭ ކޮމެޓީއެއް އެކަށައެޅު ދާއިރާ   .މެވެކަ
  

އުނގަންނައި ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި  ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް  )ނ(    
ތަކުގައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެ ތަކެތީގެ ބާވަތާއި، އެފަދަ ކުދީން ހުންނަ ކްލާސް

ނޑައަޅަންވާނެއެވެލަތްތައް ސީއުނގެނުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ ވަ    .ކަ
   

  
  

އިންކްލޫސިވް " ،ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކުދީންނަްށ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނު )ރ(
  .ތަޢާރަފްކޮށްދޭން ވާނެއެވެ" އެޑިޔުކޭޝަން

  
  

  

ރުމުގައި ސްޕެަޝްލ ކުރުމަށް ހިންގޭ ކޯސްތައް ފަރުމާކުމުދައްރިސުން ތަމްރީން )ބ(
 އެއް ިހމެނުމަށް މަސައްކަތް ގެ މޮޑިޔުލް 3ލެވެލް  ފިކެޓްސެޓްގުޅޭ އެޑިއުކޭޝަނާ
  .ކުރަންވާނެއެވެ

   
  

  
ދުންތެރި ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސްކޫލަކުން ކުއްޖާގެ ހުރި ނުކުޅެ )ޅ(

  .ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ
  

ކަމުގެ ތަޖުރިބާ  ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ކަންތައްތައް ވިލަރެސް ކުރާނެ )ކ(   
އްގަިއ އަތޮޅެރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  ކޯޑިނޭޓަރެއްގެ މަޤާމު' ސެން'ފައިވާ ލިބި

  .އުފައްދަންވާނެވެ
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ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލު މަދަރުސާތައް ހިނގާގޮތް  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )އ(    
އެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގައި " ފޯކަލް ޕޮއިންޓް"ބެލެހެއްޓުމަށް 

  .އުފައްދަން ވާނެއެވެ
  

  
  

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

   
  

  

" ސްޕެޝަލް އެޑިޔުޭކޝަްނ"ހުންނަ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި " ސަޕޯޓް ޔުނިޓް" )މ(
ޓީޗަރުންނާއި ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް،  2މަދުވެގެން  ،ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ
  .އުފައްދަންވާނެއެވެ ،އަދި މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމު

   
  

  

 )ފ(

 

ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުދައްރިސުންގެ  ،ކިޔަވައިދޭ ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް
ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބެން ހުިރ 
ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުތައް  ހޯދަިއ 

  .ދޭންވާނެއެވެ
  

  

  

ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )ދ(
ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާ ކާމިޔާބު އުކުޅުތައް އެހެން ސްކޫލްތަކާއެކު ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި 

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޞާއް ޙިކްލާސްރޫމް އޮބްޒަރވޭޝަން ހެދުމާއި ތަޖުރިބާ 
  .ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ

   
  

  

ރޑްގައިޓީޗަރ އެކްސެލެ )ތ( ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އުނގެނުމުގައި ންސީ އެވޯ
ނޑައަޅާ ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަށް ވާދަކުރެވޭ ،ކުދީންނަށް ނެ ކެޓަގަރީއެއް ކަ

  .ކެޓަގަރީގެ ދަށުން އެވޯޑު ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެއެ
  

  

  

ކޮށްފައިާވ ސްކޫލުތަކުން ތައްޔާރުޔަވައިދޭ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ކި )ލ(
ކޯޑިނޭޓަރގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  'ސެން'ތައް އަތޮޅުތަކުގެ " .ޕީ.އީ.ދަރިވަރުންގެ އައި"

ފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ސްކޫލުތަކާ  ،ފަހަރު  މުޠާލިޔާކޮށް 1އަހަރަކު 
ތަމްރީން ، އިރުޝާދުދީ ކޮށް، ރަގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ލަފަޔާއިޞާއްޙި
  .ންވާނެއެވެދޭ
  

  

  

ނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެނުކު )ގ( ތެރެއިން ސިކު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުްނ  ،އަހަރު ފުރުނުކަމުގައިވިޔަސް 18ކުދީންނަށް 

ނޑައަޅާ މިންވަރު ޙާޞިލުވަންދެން އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ   .ކަ
  

  

  

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ  )ޏ(
 ފަދަ ގޮތަކަށް ނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބޭނެޓީޗަރުން، ލަފަޔާއި އިރުޝާދު

  .ސްކޫލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ
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ނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި،  )ސ( ނޑުދަ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ލަ
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ފަންނީ  ،ހުންނަ ކުދީންނަށް

ބައްދަލުވުންތައް  މަސައްކަތު ،ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
  .ރާވައި ހިންގަންވާނެއެވެ

  
  

  
ފަހަުރ  1ރަޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި، އަހަރަކު ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ  )ޑ(

  .ރަޖިސްޓްރީ މުޠާލިޔާ ކުރަން ވާނެއެވެ
   

  

  

ކޮމެޓީގެ އިދާރީ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އެ ،ސެން އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި )ޒ(
 ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ކަމާ، އިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަލަހައްޓަ 6ޖަދުވަލު 

  .ކުރަން ވާނެއެވެތަންފީޒު ،މަޝްވަރާ ކޮށް
  

  

  

އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަްނ " ،ނާއި" ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން" )ޓ(
ނަށް، އެހީތެރިވުމަށް " ންދިާމވާ ކުދީޚާއްޞަ ޙާލަތް" ،ނާއި" ބޭނުންވާކުދީން 

  .ލައިންތަކެއް ހަދަންވާނެއެވެގައިޑް
  

  
  

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

  
  

  
ކުރާ ޓީޗަރުންނާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ ޕޯޓް ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްސަ )ޕ(

  .ރަޖިސްޓްރީއެއް  އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ
  

  
  

ފަހަރު މުޠާލިާޔ  1މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރަކު  )ޖ(
  .ކުރަންވާނެއެވެ

  

ނޑައެޅިފައިވާ، ، ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )ހ( 14 ސްކޫލްތަކުގެ ޒިންމާ  އުނގަންނައި ދިނުމަށް  ކަ
  .ހޯދަންވާނެއެވެ ،ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް، ވަޞީލަތްތައް

  

  

ތަފްޞީލީ ރަޖިސްޓްރީއެއް  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެސްކޫލުގައި ތިބި  )ށ(
ން މިނިސްޓްރީ އޮފް މަހުގެކުރި ޗްރއެކުލަވާލައި، ކޮންމެ  މީލާދީ އަހަރެއްގެ މާ

 ،ރީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައްއަދި މިރަޖިސްޓް. ވަން ވާނެއެވެއެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނު
  . އްސާކުރަން ވާނެއެވެޙިތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއާ، ދުވަހުގެ 30ބަދަލު އަންނަތާ 

  

  

ލް އެޑިޔުކޭޝަން އިންޑްވިޖުއަ"ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް  )ނ(
ކޮންމެ ޓަރމެއްގައި އެ  ،ފަހަރު ހެދުމަށްފަހު 1އެއް އަހަރަކު ) .ޕީ.އީ .އައި" (ޕްލޭން
ގެންދަންވާނީ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި ( .ކުރަންވާނެއެވެން މުޠާލިޔާ ޕްލޭ

ޓީޗަރާއި،  ގނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރާއި، ލީޑިން
  ).ބެލެނިވެރިޔާއާ ގުޅިގެންނެވެ

 ،ކުދީންނެކޭ އެއްފަދައިން ' މެއިންސްޓްރީމް'ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް  )ރ(    
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ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާ މިންވަރެއްގައި އުނގެނުމާއި އެހެނިހެން  ކުއްޖެއްގެއެ
  .ޙަރަކާތްތަކުގައި  ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ސްކޫލުން ދޭން ވާނެއެވެ

  

  

ކްލާސްތަކުގަިއ ' މެއިންސްޓްރީމް'ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން  )ބ(
' މެއިންސްޓްރީމް'ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެފަދަ ކުދީން އުނގެނެވޭނެ ފަދަ ކުދީންނަކީ 

ކުރުމަށް  ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައި މެއިންސްޓްރީމްގައި ކިޔެވުމަށް ފުރުޞަތު 
  .ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ

  
  

އުނގަންނައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިާވ  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )ޅ(
ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު " މެއިންސްޓްރީމް"މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ލަފާ 

  .ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެވެ

  

  

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން )ކ(
ސްކޫލްތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއެކު އުޅެވޭނެފަދަ މާަޙއުލެއް ޤާއިމްކޮށްދީ،  ،ކުދީންނަށް

ބޭނުންކުރެވޭނެ ) ރީ، ލެބޯޓަރީ އަދި އެހެނިހެންލައިބްރަ(އެކިއެކި ވަޞީލަތްތައް 
  . އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

  
  

ސްކޫލަށް ކުދީން އަންނަންޖެހޭ ސަރަހައްދު  ،ކޮންމެ ދިރާސީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން )އ(
ކުދީން ކަން ހުންނަ ކުދީން ދެނެގަނެ އެ ގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރި) ކެޗްމެންޓް އޭރިއާ(

  .ސްކޫލަށް ގެނައުމަށް ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ

  
  

އުނގަންނައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހާ  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )ވ(
  .ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤަވާއިދުން ބެލެނިވެރިންނާ ހިއްޞާކުރަންވާނެއެވެ

  
  

 ،ގޮތުންދީންނަށް އުނގަންނައިދިނުމާ ގުޅޭުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު )މ(
ބެލެނިވެރިންނާއި މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި 

  .ހިންގަންވާނެއެވެ

  
  

ބޯުޑ  ހިމެނޭ ސްކޫލުތަކުން، ސްކޫލު ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން )ފ(
 ފުރުޞަތު ރާނޭ ބެލެނިވެރިއަކަށް އެބޯޑުންސީލުކުކުދީން ތަމްއެ ،ލުމުގައިއެކުލަވާ

  .ހަމަޖައްސައިދޭން ވާނެއެވެ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

  

  

ދިނުމުގައި ސްކޫލްގައި އުނގަންނައި  ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް )ދ(
ވަނަ  18އާއި  17މިސިޔާސަތުގެ ޒިންމާތައް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

  . ކުރުވަން ވާނެއެވެޒިންމާދާރު ،ގައި ވާގޮތަށް ޙަވާލުކޮށްމާއްދާ

  

ބެލެނިވެރިޔާގެ 
ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާގެ 

  ޒިންމާ 

  .ދަރިވަރު ޤަވާޢިދުން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ )ހ(  15

ކުއްޖަކަށް އެ ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް ބަލަހައްޓައި )ށ(  
.  ކުރަންވާނެވެ ޞާއްޙިއަންނަ ބަދަލުތައް ޤަވާޢިދުން، އެކުއްޖަކު ނިސްބަތްވާ ސްކޫލާ 

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭން  )ނ(    
 ،ކުރުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީއިވެލުއޭޓް  ،ހަދައި) .ޕީ.އީ.އައި(

  .އެހީތެރިވާން ވާނެއެވެ
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 ،ކުރެވިއްޖެނަމަކުއްޖާގެ އުޅުމަށް، އެއްވެސް ބަދަލެއް އަންނަމުން ދާކަން ފާހަގަ  )ރ(    
  . އްޞާ ކުރަންވާނެވެޙިސްކޫލާ ،  ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް 

" ހުންނަ މީހުންގެ ދަްފތަރު ތެރިކަންނުކުޅެދުން " ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން )ބ(    
  .ވާނެއެވެޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރަންގުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ

ޤާނޫނުތަކުން ލިބެން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ  ،ހުންނަ ކުދީންނަށް ުނކުޅެދުންތެރިކަން )ޅ(    
  .ޙައްޤުތައް ކުއްޖާއަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

  

ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ 
  ޒިންމާ 

16  
 

އްޖެނަމަ، އެކަން ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކު، ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވި )ހ(
އެންގުމާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށްސަރަޙައްދެއްގެ ލަސްނުކޮށް އެ 

  .އެޑިޔުކޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

  
 ،ގެ އެހީގައި" ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑް"ކުދީން ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން  )ށ(

  . ހެދިބޮޑުވުމުގެ މަރްޙަލާތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަުލތައް ދެނެގަންނަންވާނެއެވެ

  
  

ނުގެ މާޙައުލަށް ތަ ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް )ނ(
މާއެކު، ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފާވާކަން ޔަޤީންކުރު، ގެނެވޭކަމާއިއެކަށޭނަ ބަދަލު 

  .ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެވަކިވަކި ކުދީން ވަޒަން

  
  

ޅޭ ގުކަމާ ،ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައިޕްރީ، ޚިދުމަތުގައި ތިބޭ )ރ(
  .ހިންގަންވާނެއެވެ އިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވަ

  
  

ޖަކު، ލާ ނިންމާ ކުދީންގެތެރެއިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޙަސްކޫލް މަރްޕްރީ )ބ(
ބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރު އެދަރިވަރާ   ،ނަމަގްރޭޑް ސްކޫލަށް ބަދަލުވާ

  .  ބަދަލުވާ ސްކޫަލށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

  

  

ގޮތުން ބެލެނިވެރިންނާއި ނަ ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުން )ޅ(
  .މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގަންވާނެއެވެ

  

ޓީޗަރާއި، ސްކޫލް ގ އި ލީޑިންކޮންމެ ޓާރމެއް ފެށުމުގެ ކުރީން ބެލެނިވެރިޔާ )ހ(  17  ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާތައް 
އެޑިޔުކޭޝަން  އިންޑިވިޖަލް، މަންޓް ގުޅިގެން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކީންމެނޭޖް

  .މެވެޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުތައްޔާރުކޮށް އެ ) .ޕީ.އީ.އައި(ޕްލޭނެއް  

  

  

ކްލާހުގައި ކިޔެވޭނެ ކުދީން " މެއިންސްޓްރީމް"ކުދީންގެ ތެރެއިން ކްލާހުގެ " ސެްނ' )ށ(
 ވަކި ހުނަރަކުން ޚާއްޞަ/  ލިކަމެއް ވަކި މާއްދާއަކަށް ޚާއްޞަ ތޫނުފި(

ގައި ނުވަތަ ލިބިގެންވާ "މެއިންސްޓްރީމް"އެ ކުދީންނަށް  ،ފާހަގަކޮށް) ތޫނުފިލިކަމެއް
 .މެވެފަހިކޮށްދިނުކިޔެވޭނޭގޮތް  ،ހުނަރަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެގޮތަށް 

  

  

ދަރިވަރެއްގެ ކިބައިން އާދަޔާ ޚިލާފު ތޫނުފިލި ކަމެއް ނުވަތަ ޚާއްޞަ   )ނ(
އެކަމެއް  ،ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހުނަރުވެރި

އަދި ފަންނީ ބޭފުޅުންެގ . މެވެމަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކިޔަވައިދިނު ތަރައްޤީކުރުމަށް 
 .މެވެމަޝްވަރާ މިކަމުގައި ހޯދުލަފައާއި 



15  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  
  

ދާއިރާއެއްގައި  އެންމެ ފުޅާކޯކަރިކިއުލަރ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވީ ސްކޫލްގައި ހިންގާ )ރ(
އެކަމާ . މެވެކުރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުދީން ބައިވެރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ
 .މެވެކުރުއެކު މަޝްވަރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް

  

  

ގަިއ " ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުޝާމިލުކޮށްގެން  ކުދީން  ހުރިހާ" )ބ(
ނޑައަޅާފައިވާ  ގެ )ޕްރޮފައުންޑް، މައިލްޑް، މޮޑްރޭޓް، ސިވިއަރ(ގިންތީގެކުދީން  4ކަ
ގިންތިކޮށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ، ކާޑުބަލައިގެން ގްރިންގްރޯތް މޮނިޓަ 

 .މެވެބެލެހެއްޓު

  
  

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ  ކުދީންނަށް އުނގަންނައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ )ޅ(
 ގތައްޔާރުކުރުމުގައި ލީޑިން )ކުރިއަށް އޮތްއަހަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި( ލިސްޓް،

 .މެވެޓީޗަރަށާއި ކޯޑިނޭޓަރަށް ޚިޔާލުދީ، އެހީތެރިވެދިނު

  
  

އެކަމުގެ ސަބަބުން  ،ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވި  )ކ(
ކިޔެވުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކަމާގުޅޭ ފަންނީ 

 .މެވެބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުން ލަފާހޯދާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅު

  
  

ކަންކަމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާ ތެރޭގައި ޖެހޭ ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ  )އ(
ސްކޫލުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެ  ،ދުވަހުން ދުވަހަށް، މައްސަލަތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް

 .މެވެކަންކަން ޙައްލުކުރުނުވަތަ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅައި އެ އިސްވެރިޔަކަށް 

  
  

ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ މައްޗަށް ކުދީންނަށް ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާއި،  )ވ(
 .މެވެހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ނަމޫނާ ދެއްކު، ސަމާލުކަންދީ

  
  

ފަހަރު ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ވަކިން  2މަދުވެގެން ކޮންމެ ޓާރމަކު  )މ(
.މެވެ ކުރު ޞާއްޙިބައްދަލުކޮށް ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލެނިވެރިޔާއާއި 

  
  

ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދަރިވަރުންނާ އި،ވެރީންނާ ގާތް ގުޅުމެއް އުފައަްދބެލެނި )ފ(
 .މެވެމަޝްވަރާދީ، ބެލެނިވެރީންގެ ޚިޔާލުހޯދާ މައުނަ ހުރިގޮތުގައި ބޭނުންކުރު

  

  

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ގެ ބައްދަލުވުމުގައި، "އްމު ބެލެނިވެރިން ޢާ"ސްކޫލުން ބާއްވާ  )ދ(
ގޮތުން ކަންހިނގާގޮތާ ބެހޭ ސްތަކުގައިކްލާ އުނގަންނައިދޭނަށް ކުދީން  ހުންނަ

ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލާމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެ މަޢުލޫމާތު ސްކޫްލ 
 .މެވެކުރުޞާއްޙި މެނޭޖްމަންޓާ 

 .މެވެ ކްލާސް ޙާޟިރީއާއި ރެކޯޑް ޤަވާޢިދުން ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓު )ތ(    

  

  

ކުދީން ފާހަގަކޮށް ސްކޫލް މެނޭޖުމަންޓުގެ ލަފަޔާއެކު އިތުރު އެހީ ދޭންޖެހޭ  )ލ(
  .މެވެބެލެނިވެރީންނާ ބައްދަލުކޮށް އެފަދަ އެހީތައް ވެދިނު

 

ކޯޑިނޭޓަރުގެ 
  ޒިންމާތައް 

އެޑިޔުކޭޝަން  ވިޖުއަލްއިންޑި"ންނަ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހު )ހ(  18
ކޮންމެ ޓާރމެއްގައި  ،މަށްފަހުހެދު ފަހަރު  1އަހަރަކު ) .ޕީ.އީ.އައި " (ޕްލޭނެއް

ނަ ބަދަލުތަކުގެ ފަންނީ އެޕްލޭނަށް ގެންނަން ފެން  ދި އަ .މެވެޕްލޭން މުޠާލިޔާ ކުރުއެ
 .މެވެއްޞާ ކުރުޙިލަފާ ސްކޫލުތަކާ 



16  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  

  

ވޭނެ ކުރެ" މެއިންސްޓްރީމް"ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން  )ށ(
 ޤާބިލްކަން ތަންދިން އެންމެ ފުޅާއެފަދަ ކުދީންގެ  ކުދީންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި

ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމާގުޅޭގޮތުން '' މެއިންސްޓްރީމް''ދާއިރާއެއްގައި 
ކުދީންގެ  ފަދައާއި އިރުޝާދުދީ، އެ ންޖެހޭ ލަފާސްކޫލަށާއި ބެލެނިވެރީންނަށް، ދޭ

  .މެވެދިރާސާ ކުރު އި ތައް ޤަވާއިދުން ބަލަހައްޓަރެކޯޑް

  

  

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް، އުނގަންނައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު  )ނ(
" މެއިންސްޓްރީމް "އި އިރުޝާދު ޔާކުރެވިފައިވާ މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ލަފަ

 ،ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި
  .މެވެއެކަން ފޯރުކޮށްދިނު

  

  

ތަކެތީެގ ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ުނކުޅެދުންތެރިކަން )ރ(
ޔުނިޓުގެ ލަފަޔާއެކު ' ސެން'ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގެ  ލިސްޓް،

ކުވްެސ ކޮންމެ އަހަރަ ޅައި،އަމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް  ހުށަ ،ތައްޔާރުކޮށް
 އި ލްގެ ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް އެތަކެތި ހޯދަސްކޫއޮތް އަހަރުގެ، ކުރިއަށް
  .މެވެތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުލްސްކޫ

  

  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތަފްޞީލީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ތިބި  )ބ(
އަހަރެއްގެ މާރޗް މަސް  މީލާދީ ސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި، ކޮންމެރަޖި
ޔުނިޓަށާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ' ސެން'ގެ . އީ.އައި.އެންމުމުގެކުރީން ނި
ބަދަލެއް އެ ،ރަޖިސްޓިރީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައްއަދި މި .ވުމެވެޑިޔުކޭޝަނަށް ފޮނުއެ

  .މެވެކުރުޞާއްޙި މަރުކަޒާދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 10ވެގެން، އަންނަތާ އެންމެ ލަސް

  
  

އި ޅަފަތުގައި ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ސްކޫލްގަ ، ކުދީންުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  )ޅ(
ފަދަ ނިޒާމަކަށް ސްކޫލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެިރ އެ އި،ގާއިމުކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަ

  .މެވެކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރު

  
  

ތަޢުލީމާއި ފަންނީ މަސައްކަތްތައް ކުދިންނަށް، ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  )ކ(
ގައި ޓިވެޓް ސްކޫލުތަކު ،ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި

  .މެވެހިންގުއި ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވަ

  
  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ، ސަރުކާރުން ސްކޮލަރޝިްޕ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި )އ(
ސްކޫލްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ އެފަދަ ކުދީންގެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް ކުދީންގެ ޤާބިލް

  .މެވެކުރުޞާއްޙިރެކޯޑްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާ 

  
  

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް، އުނގަންނައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ އެންމާެހ  )ވ(
  .ބެލުންކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޤަވާއިދުން ބެލެނިވެރިންނާ ޙިއްޞާކުރަމުންދޭތޯ 

  
  

ތެރެއިން، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ސްކޫލަށް ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެނުކު )މ(
 ،ދިރާސާކޮށް، އިނީ ކީއްވެތޯބަލަކުދީން ސްކޫލަށް ނުދައެ ، ނުދާ ކުދިން ދެނެގަނެ

  .މެވެކުދީންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވޭނޭ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުއެ

ބޯޑު  ދީން ހިމެނޭ ސްކޫލުތަކުން، ސްކޫލްުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު )ފ(    
ފުރުޞަތު  ބޯޑުންކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއަކަށް އެ 'ސެން'ލުމުގައި އެކުލަވާ



17  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  .މެވެކުރުޞާއްޙިމަޢުލޫމާތު  ކާބެލެނިވެރަިޔއެ، އިލިބިފައިވޭތޯ ބަލަ

  

  

ތެރެއިން މުދައްރިސުންގެނަށް ކިޔަވައިދޭ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން )ދ(
ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުދައްރިސުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި 
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެފަދަ 

  .މެވެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވު

  
  

ނޑިތައް ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  )ތ( ނޑު ދަ ކުދީންނަށް ޤައުމީ ފަލްސަފާގެ ލަ
ކަން ތަންދޭ އެންމެ ފުާޅ ކުދީންގެ ޤާބިލްށްޓަކައި، އެޙާޞިލް ކޮށްދިނުމަ

  .މެވެދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރު

  

  

ކުދީން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޕްރީސްކޫލެއްގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  )ލ(
  .މެވެކުދީންގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުއެ ،ދެނެގަނެ) ގިންތިތައް(

  

  :މަޤްޞަދު ކޮމެޓީގެ )ހ(  19  ވައިޒަރީ ކޮމެޓީ އެޑް 

  

  

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ  
އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތަޢުލީީމ  ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީ 

އަދި ، ޙައްލުކުރުމަށް ލަފާދީސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތައް 
  .މެވެފަންނީ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނު މިކަންކަމުގައި

  :ކޮމެޓީގެމެންބަރުން )ށ(    

ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ކުލެވިގެންވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާްނއެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެ     
  .މައްޗަށެވެ

  
  

ތަޢުލީމްދޭ  ނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުން(ޓީޗަރެއް  'ސެން' .1 

ނޑައަޅާ ޓީޗަރެއް   )ތަފާތު ސްކޫލްތަކުން ކަ

  ބެލެނިވެރިއެއް  'ސެްނ' .2     

  ބޭފުޅެއް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރގެ .3     

  
  

ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާބެހޭ ުނކުޅެދުންތެރިކަން  .4 

ނޑައަ ޅާފައިވާ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަ

  ބޭފުޅެއް

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބޭފުޅެއް .5     

  ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލެއް  .6     

  
  

ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  .7 

  މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ބޭފުޅެއް 

  :މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ )ނ(    

  
  

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްަޔތަކީ 'ސެްނ' 
  .ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ ކުދީންނާ



18  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  
  

ދިނުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ތަޢުލީމު ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް .1 
ދިނުމަށް މަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލު ހޯދައިގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަ

  .ލަހައްޓަންވާނެއެވެޤަވާޢިދުން ބަ މަސައްކަތްކޮށްދީ، އެކަންކަން

  
  

ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަޢުލީމު ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް .2 
ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކަށް  އްލު ޙަކަ

  .ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ

  

  

ދިނުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ތަޢުލީމު ،ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަްށ .3 
ފަންނީ ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ދާއިރާގެ ، މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް

 .ފިކުރު ޙިއްޞާ ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ

  

 މޮނިޓަރކުރުމާއި 
  އިވެލުއޭޓް 

 އޮފް މިނިސްޓްރީ  އެންމެހާކަންކަން  ބަޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ މިސިޔާސަތުގައި )ހ(  20
 އިމްޕްރޫވްމެންޓް ކޮލިޓީއެންޑް  ންޜަސުޕަރވިލް އެޑިއުކޭޝަނަ އެޑިޔުކޭޝަނުގެ

 ތިރީގައި މިގޮތުން. ކުރަންވާނެއެވެ  ދިރާސާ ،އިންބަލައި) އެސްކިޑް(ޑިވިޜަން 
 ،ބަދަލުތަކާއި ގެންނަންފެންނަ ،ދިރާސާކޮށް ދުންޢިޤަވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

  .ގެންދަންވާނެއެވެ  ބަލަހައްޓަމުން އަޅަމުންދޭތޯ އަޅަންޖެހޭފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް 

  
  

 އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ އެކްޝަން  އެކަށައަޅާފައިވާ ތަންފީޒުކުރުމަށް  މިސިޔާސަތު .1 
  .ބެލުން  ތަންފީޒުވަމުންދޭތޯ

  
  

 ،ނިސްބަތްބަލައި މުދައްރިސުންގެ ދަރިވަރުންނާއި އިތުރުވާ  ޔުނިޓްަށ' ސެން' .2 
 ހިނގަމުންދާގޮތް  ކަންތައްތައް  ދުނިޔަވީ އެކުދީންގެ ނަތީޖާއާއި ނިމޭދަރިވަރުންގެ 

  .ދިރާސާކުރުން  ބަލައި

  
  

 މުވައްޒަފުންގެ  ފަންނީ  ޓީޗަރުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ  ޔުނިޓްތަކުގައި ސަޕޯޓް .3 
  .ދިރާސާކުރުން އަންނަބަދަލުތައް  ރަޖިސްޓްރީއަށް 

  
  

 ބޭނުންކުރާނޭ  ސްކޫލްތަކްުނ ބެލުމަށްޓަކައި މިންވަރު ތަންފީޒުކުރެވޭ ސިޔާސަތު .4 
ނޑުތަކެއް    .ހެދުން މިންގަ

  .ވަޒަންކުރުން ކުރަމުންދާވަރު މުޠާލިޢާ ސިޔާސަތު .5     

  
  
  



19  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

 ބާބު ވަނަ ހަ

  ޖަދުވަލުތައް
  

  މި ސިޔާސަތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ލަފުޒުތައް މާނަކުރާންގޮތް  - 1ޖަދުވަލު 
  

 މާނަކުރާ ގޮތް  ލަފުޒު  ނަންބަރ

ނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވުމުގެ ސަބަބުން • ުނކުޅުދުންތެރިކަނ1ް ުނވަތަ ބުއްދީެގ  ،ހަށިގަ
ނުވަތަ  ،ޖިސްމާނީ ގޮތުން އުނިކަންލިބިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ،ގޮތުން ނުވަތަ

އެއްވެސް ކަހަލަ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އުނދަގުލަކާހުރެ އަމިއްލަ ޤާބިލުކަމުްނ 
ކަންކަން ނުކުރެވޭ ފަދަ ޙާލަތުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ނިސްބަތްކޮްށ 

  ބޭނުންކުރާ އިސްތިލާޙެއް
ނޑުގެ ކުއް • ލިއަކަށް ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ކާރިޘާއެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަ

ނިޒާމަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ހިއްސަކަށް އަންނަ އުނިކަމެއްގެ 
 ސަބަބުން އުނގެނުމަށް ދަތިކަން ލިބިފައިވުން

 
އަމާޒުކުރެވިގެންޤަވާޢިދުން ކިޔަވައިދޭ ޤައުމީ މަންހަޖުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް  • މެއިން ސްޓްރީމް ކްލާސ2ް

 ޢާއްމު ކްލާސްތައް
 

ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައި ދިނުމުގައި، ދަރިވަރުންގެ  • އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީ " ސެްނ"3
 ކަންކަމުގައި ލަފާދެއްވުމަށް މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކޮމެޓީ

 
ކުދީންގެ ތެރެއިން ޢާއްމު ކްލާސްތަކުގައި  ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  • މައިލްޑް 4

 ބައިތިއްބައިގެން ކިޔަވައިދެވޭނެ ފަދަ ކުދީންގެ ގިންތި
 

ނޑައެޅޭ ވަކި ޕްރޮގްރާމަކުން  • މޮޑްރޭޓ5ް ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން ކަ
 ފައްޓާ، އަދި މެއިން ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ ފަދަ ކުދީންގެ ގިންތި 

 
ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުދީންގެ ތެރެއިން، މެއިން  • ސިވިއަރ6

ނޑައެޅޭ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން  ސްޓްރީމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ ކަ
  ކިޔައިވައިދެވޭ ކުދީންގެ ގިންތި 

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުދީންގެ ތެރެއިން،  • ޕްރޮފައުންޑ7ް
ދިރިއުޅޭ މާޙައުލުގައި ހިންގޭ ހޯމްބޭސްޑް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބޭްސްޑ 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭ ގިންތި 
 

 އާދަޔާ ޚިލާފަށް ތޫނުފިލި އަދި ހުނަރުވެރި ކުދީން  • ގިފްޓެޑް އެންޑް ޓޭލެންޓަޑ8ް
 



20  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

 ހުރިހާ ކުދީން ޝާމިލުކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދިނުން  • އިންކުލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަނ9ް
 

އިންޑިވިޖުއަލް އެޑިއުކޭޝަން 10
 )ޕީ.އީ.އައި(ޕްލޭން 

ވަކިވަކި ކުދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ  ފަރުދީ އުނގެނުމުގެ  •
 ޕްލޭން
 

 ލޯފަން މީހުން އުނގެނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތް  • ބްރެއިލ11ް
 

ޅަފަތުގައި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން،   • އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަނ12ް
 ނިޒާމް 
 

ކުދީންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ހުނަރުތައް  ޅަފަތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  • އަރލީ އިންޓަރވެންޝަނ13ް
 ޤާއިމްކުރުން 

 
ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުއްޖާެގ ކުއްޖާގެ ހުރި ތޫނިފިލިކަމަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  • އުނގެނުމަށް ފަހި މާޙައުލ14ު

 ހުރި ހުނަރުތަކެއް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މާޙައުލު
 

 ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން • ގްރޯތް މޮނިޓަރިން ކާޑު 15
 

ޢާއިލާއާއިއެކު އެ ކުއްޖާއަށް ބޭނުންާވ އުލުގައި ކުއްޖާގެ ޙަކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާ • ހޯމްބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމ16ް
 ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 
ކުއްޖާގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން، މުޖްތަމަޢުގެ ހުރި  • ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮގްރާމް 17

ބޭނުންވާ އަށް ނެރުމަށްޓަކައި ޢުލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، މުޖްތަމަސީވަ
 ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 
ނައިދޭ ޓީޗަރުންނަށް ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގްަނ • ސްޓްރެސް ރިލީފ18ް

ދިނުމުގައި ދިމާވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސްކަމުން އުނގަންނައި
 ލުޔެއްދިނުމަށްޓަކައި ދެވޭ ހުސް ވަގުތު  

 
އަހަރުން ދަށުގެ ކުދީންނަށް  18ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތަށް  • ސްކޫލ19ް

 އުނގަންނައިދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ތަންތަން ނުވަތަ މަރުކަޒުތައް 
 

އްދު ޙަިހމެނޭ ސަރަ ސްކޫލް ދާރަށުގައިދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުީދްނއެ، ގައިނަމައްރަށެ • ކެޗްމެންޓް އޭރިއާ 20
ނޑައެޅިފައިާވ  ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް އެއީ ދަރިވަރުން ( ހިމެނޭގޮތަށް ކަ

 )އްދުޙަބިމުގެ ސަރަ
 

އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން "، "ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި" • ސަޕޯޓް ޔުނިޓް 21
ގެ ގިންތިތަކަށް "ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން " ،"ބޭނުންވާ ކުދީންނާއި

 ލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޔުނިޓް ސީ އަމާޒުކޮށް، އެހީތެރިކަމާއި ވަ



21  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އުނގަންނައިދޭ ސްކޫލްތަކުގެ ކަންކަން  •  ސެން ކޯޑިނޭޓަރ 22
 ބަލަހައްޓާ ފަރާތް 

  
 ތަފާތު މައްސަލަތައްކިޔުމުގައި ދިމާވާ  • ޑިސްލެކްސިއާ 23

 
 ލިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް • ޑިސްގްރެފިއ24ާ

 
 ހިސާބު ނަންބަރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް • ޑިސްކަލްކިއުލިއާ 25

 
ުނކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދީންނަށް ދިމާވާ ޙާލަތްތަކަށް ޙައްލު  •  ކްރައިސިސް ޕްލޭން 26

 ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ ޕްލޭން
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



22  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  ލް ޞޫ ޓީޗަރުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އު  - 2ޖަދުވަލު 

.ގޮތަށެވެ  ތާވަލުގައި ބުނެފައިވާ ތިރީގައިވާޗަރުން ހަމަޖައްސަންވާނީ ޓީ، ހިނދަކު ނުވާހާ  ސިޔާސަތުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިމި  

 ޕްރޮފައުންޑް  ސިވިއަރ މޮޑްރޭޑް  މައިލްޑް  ރޭޝިއޯ މުދައްރިސުންގެ 

ކުއްޖަކަށް މުދައްރިސެއްގެ  6ކޮންމެ 
ގިންތިތަކަށް، ވަކި ، އުސޫލުން

 .ރޭޝިއޯއެއް

  ކުއްޖަކަށް  6
 މުދައްރިސް  1

  ކުއްޖަކަށް  6
 މުދައްރިސް  1

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 
 މުދައްރިސް  1

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 
 މުދައްރިސް  1

  

މި ރޭޝިއޯއަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ސިވިއަރ އަދި ޕްރޮފައުންޑް ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންނަށް ގަޑި ހަމަކުރުމަަގިއ  :ނޯޓް 
އިރު ގަޑި 2ސިވިއަރ ކުއްޖަކަށް  1: ށްމިސާލަކަ. ވަކިވަކި ކުދީންނަށް ކިޔަވައިދީގެން ވެސް ގަޑި ހަމަކުރެވިދާނެއެވެ

  .ގަޑި ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާގޮތަށް  2ރު  ސިވިއަރ ކުއްޖަކަށް އިތުހޭދަކުރުމަށްފަހު، އެހެން 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



23  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު

  އް ތަފާތު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނޭގޮތްތަ  - 3ޖަދުވަލު 
 

 އުނގަންނައިދިނުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް،  3.1

ހުންނަ ކުދީން ކިޔަވަން ބޭނުން ކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގެ ޕްރިންޓް ވަރަށް ) low vision(ުނން ކުޑަކޮށް ލޮލުގެ ފ1ެ
ގޮތަކަށް ނުވަަތ  ލޭނޭ ފަދަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ބެމިސާލަކަށް، ބޮޑުވާ ބިއްލޫރި ފަ. (ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުން

 ) ފޮންޓް ސައިޒް ބޮޑުކޮށް ބެހެއްޓުން

  .ފެނުމުގެ ދަތިކަންހުންނަ ކުއްޖެއްނަމަ ވީހާވެސް ޓީޗަރާއި ކައިރީގަ ބޭންދުްނ 2

  . ދީންނަށް، ބްރެއިލް ބޭނުންކޮށްގެން އުނގެނެވޭނޭ ނިޒާމެއް ފަހިކުރުްނލޯފަން ކު 3

  .އަމިއްލައަށް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުންލޯފަން ކުދީންނަށް އަމިއްލަ ކަންތައް  4

ރެ ހުންނަ ގޮތާއި، ކުލާހުގައި އުޅޭނޭ ގޮތް މިފަދަ ކުދިންނަށް ކުލާހުގައި އެއްޗެހި އަތުރާފައި ހުންނަ ގޮތާއި ކުލާސްތެ 5
" ންބްލައިންޑް ކޭ "މީގެ އިތުރުން، ސްކޫލުތެރޭގެ މާހައުލުވެސް ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، . ދަސްކޮށްދިނުން
  ).މޮބިލިޓީ ޓްރެއިނިންގ(ބޭނުންކުރުން 

ހުސްޖާގަ އޮންނަ  އެކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި، ތަފާތު މާޙައުލުތައް ދަސްކުރުމަށްޓަކައި،އަމިއްލަ އިތުބާރާއި 6
ނޑު( ތަންތަނަށާއި، ތަފާތު މާޙައުލުތަކުގައި   .ފުރުޞަތުދިނުން އެކަނި އުޅެން )ޕާކު، އަތިރިމަތި، ދަ

އަބަދުެވްސ، ) އަމިއްލައަށް ކުއްޖާ އިންނަ މޭޒު ކައިރިޔަށް ގޮސް ހަދަން ފަސޭހަވާނޭހެން(ލޯފަން ކުއްޖެއްނަމަ،  7
  . ކްލާހުގެ އެއްތަނެއްގައި ބޭންދުން

ނޑަކީ 8 ނޑެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން ކްލާހުގެ ތަޅުންގަ   .ކައްސާނުލާނޭ ތަޅުންގަ

ވަޞީލަތްތަކަކީ ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި ރައްޓެހި ތަކެއްޗަށް ލާހުގައި ބޭނުން ކުރާ އެންމެހާ ކް 9
އަތްލުމުން މަންޒަރު (ޓައިލް ޑައިގްރަމް ސްބޮޑެތި އަކުރުން ޕްރިންޓް ކޮށްފައި ހުރުން، ޓެކް: މިސާލަކަށް. ހެދުން

 ،ވާ ދޫންޏެއް ސިފަކޮށްދޭން ބޭނުންނަމަ ގައިބަގީޗާ: މިސާލަކަށް .ސިފަވާފަދަ ގޮަތށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި
  .)ގަސްތަކުގައި ފޮތި ނުވަތަ ވެލްކްރޯ ތަތް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ،ގައިގައި ކަފަ ތަތްކޮށް ގެ ދޫނީ

 ،އަދި ކުއްޖާއާއި ވާހަކަ ދައްކާނަމަ. ބޯޑުގައި ލިޔާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނގަބަހުން ލަސްލަހުން ކިޔައިދެމުން ލިޔުްނ 10
  .ހުރެގެން ވާހަކަ ދެއްކުންގައި ކައިރީގެކުއްޖާ

  

 ދިނުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް ން ހުންނަ ކުދީންނަށް، ކިޔަވައި އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަ  - 3.2

.ބައްޓަންކުރުންލާހުގެ މާޙައުލު ލާހަށް ނުވަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ކްތެރޭގެ އަޑު ކްގައި ބޭރުކުލާހުގައި ކިޔަވައިދޭ ވަގުތުތަކ1ް

 ތައްޔޫ ޝޭޕް އަށް މޭޒު: މިސާލު. (މުދައްރިސުގެ ޙަރަކާތްތައް ރަނގަޅަށް ފެންނަގޮތަށް، ދަރިވަރުން ބޭތިއްބުން 2
  )އަތުރާފައި ބެހެއްޓުން

  .ކުއްޖަކާއި ދިމާއަށް ބަލަންހުރެ ވާހަކަ ދެއްކުްނމުޢާމަލާތުކުރާއިރު، އެ ތަބުކޮްށކުއްޖަކާ މުޚާ 3

  .އާދައިގެ ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުްނ ،ކުރު ޖުމްލަ ބޭނުންކޮށްގެން  ،ހުްނމުޢާމަލާތުކުރާއިރު، ލަސްލަ އިކުދިންނާ 4

ކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ އެ ،ކުރުމުގެ ބަދަލުގައިކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ލަފުޒުތައް ބޭންުނމުޢާމަލާތުކުރުމުގައި އެއް  5
  .ބޭނުންކުރުންކޮންމެވެސް އެއް ލަފުޒެއް އަބަދުވެސް 

މިސާލަކަށް . (ކުރްުނއެނގޭފަދަ އިޝާރާތްތައް ބޭނުން އިޝާރާތުގެ ބަސް ބޭނުންކުރުމުގައި އާންމުކޮށް އެންމެންނަށް  6
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  )ނިދަން، ކާން އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ އިޝާރާތް 

ދުތައް ކުއްޖާ ލައްވާ އިރުޝާ ދޭ ޓީޗަރު ،ޅަށް ދޭހަވިކަން ޔަޤީންކުރުމުގެގޮތުްނކުއްޖާއަށް ރަނގަ ޗަރު ބުނާއެއްޗެއްޓީ 7
  .ތަކުރާރުކުރުން

ލާސް ނިމޭއިރު ކުއްޖާާއ ކް ،ލާހުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު ލަފުޒުތައް ލެިޔކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކް 8
  .ވާލުކުރުންޙަ

ލޫާމތަށް ޢުމަ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއްގެްނދަށް އިސްކަޢިކުދިން ލިޔެ ހަދާއިރު ބަހުގެ ޤަވާ 9
  .ހޯދައިނުން ހިތްވަރު ދީގެން ލިޔުންތެރިކަމަށްސަމާލުކަން

ދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި އަޑުއިވުމުގެ މިންވަރު ޓެސްޓް ކުރޭތޯ ބެލުމާއެކު، ޢިބެލެނިވެރީން، ކުއްޖާގެ ކަންފަތް ޤަވާ 10
  . ދުން ޓެސްޓުކުރޭތޯ ބެލުންޢިކުރާ ކުދިން ޤަވާކޮށް ހިޔަރިންގ އެއިޑް ބޭނުންޞަޚާއް

ނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެ  - 3.3  ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތްތައް އި ރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވަ ސިކު

ކުއްޖާއަށް އިރުޝާދު ދޭއިރު ކުރު ޖުމްލަ ބޭނުންކުރުމާއި، ކުއްޖާ ކައިރިން ސުވާލުކޮށް އޭނާއަށް ވިސްނުނީ ރަގަޅަްށތޯ 1
 .ބެލުން

  .ލު އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުްނޞްވެސް ގިނައިން އަކިޔަވައިދިނުމުގައި ވީހާ 2

ރަކާތް ނިމި އަނެއް ޙައަދި އެއް . ރަކާތެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުްނޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު ފަހަރަކު ޙަލާހުގެ ކް 3
  .ދަރިވަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނައުން ،ރަކާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމެއްޙަ

ބަހާލައިގެްނ ) ޑައުްނޓާސްކް ބްރޭކް (ރަކާތްތަކަކަށް ޙަކުއްޖާއަށް ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގައި، ކުދި  4
  .ދަސްކޮށްދިނުން

  .ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދޭ ހަރަކާތް އިތުރަށް ވިސްނައި ދިނުމަށްޓަކައި ހަގީގީ ދިރިއުޅުމުން މިސާލުދެއްކުްނ 5

  .ވީހާވެސް ގިނައިން ތަކުރާރުކުރުމަށް ބާރު އެޅުްނރަކާތް ޙަކުއްޖާއަށް ދަސްވާ  6

  .ލާހުގައި ފިލާަވޅު ހެދުމުގައި އެހެން ކުދިން ބައިވެރިވެ އެކުދިންގެ އެހީތެރިން ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދިނުންކް 7

ކަމުގައި ވިޔަސް އެަކން ލު ކުރެވުނު ޞިޙާ މަސައްކަތުގެ ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ދަރިވަރަށް، ،މުދައްރިސު ހަވާލުކުރާ 8
  .ފާހަގަކޮށް ހިތްވަރުދިނުން

ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ކުާރ ވަރު ކުރާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަްނދުގައި ދަރިޞްގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް، ގަމުދައްރިސު 9
  . ކަންތައްތައް ގިނަގިނައިން ފާހަގަކޮށް ތަރުޙީބުދިނުން ރަނގަޅު

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

 .އެއަށް އެކަށޭނަ ރައްދުދިނުން ،ވާހަކަ އަޑުއަހައި ކުދީން ދައްކާވޭ ކުދީންނަށް، ވަގުތުދީގެން އެވާހަކަދެކ1ެ

  .ގިނަގިނައިން ދިނުްނތުތައް ޞަހެލިފެލިވެ އުޅުމުގެ ފުރު، އްޖާ ހެލިފެލިެވ އުޅެވޭ މިންވަރުންކު 2

ކުދިންނަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ވަރުބަލިވާ ކުދިންނަށްވުމާއެކު، އެފަދަ ކުދިން ވަރުބަލި ފިލުވުމަްށ  .ޕީ.ނަ ސީގި 3
  .ތު ދިނުންޤުވަ ،ސްކޫލްގައި

ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު،  ވުމުން ކޮމްޕިއުޓަރދަގޫތަކެއް ހުންނަ ކުދިންނަށް ނހުންނަ ގިނަ ކުދިންނަކީ ލިޔެހަދަން އު  .ޕީ.ސީ 4
  .ބޯޑް ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔެ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުންކީ
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ކުދިން ލިޔެ ހެދުމަށް ަފސޭހަވާނެ ފަދަިއން ފަންސުރު، ކުލަ ފަދަ އެއްެޗހި އަތަށް ހެޔޮވަރުވާނޭ ފަދައިން ފޮތި . ޕީ.ސީ 5
  .ނުންދިށްތައްޔާރުކޮ  ގޮތަށް  އޮޅައި، ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވާނޭނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއް 

ނޑި މޭޒު ފަދަ ފަރުނީޗަުރ ޞަޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންނަށް ޚާއް 6 ކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮ
  .ކްލާހުގައި ބޭނުންކުރުން

ސީލަްތތައް ދޭ ިފލާަވޅު ދަސްކުރުމުގައި ޓޭޕް ރެކޯޑަރ ފަދަ ވަލާހުގައިޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ކް ޖިސްމާނީ ނުކު 7
އެފަދަ  ،ކޮށް ކުއްޖެއްގެ ދެއަތް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަޞަވަކިން ޚާއް. (ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުންބޭނުން

  ).ވަސީލަތް ބޭނުން ކޮށްގެން ކިޔަވައި ދެވިދާނެއެވެ

ތައް ތްމަސައްކަ ލާހުގެ ޔުމަށް އުދަގޫ ކުދިންނަށް ވާތީ ކް ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުން ހުންނަ ގިނަކުދިންނަކީ ލިޔެ، ކި 8
  .ތު ދިނުންޤުނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަ

 .ފަދަ ގޮތަށް ރޭވުންހުންނަ ކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ރަކާތްތައް ރޭވުމުގައި، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުޅިވަރުގެ ޙަ 9
ްއ ކުިލވަރެކުޅޭ ފަދަ  ނުވަތަ އަތް ބޭނުން ނުކޮށް ފައިން ބޯޅަ  ކުލިވަރު،ފަދަ ސާލަކަށް އިށީނދެ އިދެ ބޯޅަ އުކާމި(

  ).ކުޅެވިދާނެއެވެ

  
ދިނުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިމުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ނުކު  - 3.5

 ކަންތައްތައް 

) .ޕީ.އީ.އައި(ހުނަރެއްތަކުގެ ޕްލޭނެއް  ކުރިން ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދިނުން މުހިންމު ކުއްޖާއަށް ކިޔަވަދޭން ފެށުމުގެ 1
 . އެކުލަވާލުން

  .ލޫމާތު ޓީޗަރުގެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެޢުމިފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކަމުގެ ތަޖުރިބާ އާއި މަ 2

ނޑައަޅައި އޭގައި ހިމެނޭ ތަރުތީބު،ޤުލާހުގެ ވަކް 3   .ހިފެހެއްޓުން ތުތައް ބަހާލާއިރު ދުވަހީ ތާވަލެއް ކަ

  . ކުރުްނ ތައްޔާރުކޮށް ކްލާހުގައި ޑިސްޕްލޭ، ޓޭބަލް ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްގެންލާހުގައި ބޭނުންކުރާ ޓައިމް ކް 4

އެފަދަ ގޮތަށް  ،ހޯދައި އްވެރިވާ ގޮތްތަ ޤުމެ ޝައުންވާލުކުރާއިރު ކުއްޖާ އެޙަލާހުގެ މަސައްކަތް ކުއްޖާއަށް ކް 5
  .ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސްޓައިލް ބެހެއްޓުން

  .ރޭޝަން ނުވަތަ ކިޔެވުމުގެ ސަމާލުކަން ގެއްލޭފަދަ ތަކެތި ނުބެހެއްޓުްނމާގިނަ ޑެކަކުލާހުގައި  6

  




