އުނގެނުމުގައި ތަފާތު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދީން
ފެންވަރުވަޒަން ކުރާނެ ގޮތްތައް

ލިޔެ އެކުލަވާލީ :އަޙުމަދު ޢާޠިފު ،ޢައިޝަތު ޒަޢީމާ
1

 -1ތަޢާރަފް
ކން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އުނގެނުމުގައި ތަފާތު
ނ ސްކޫލްތަ ު
ގން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ް
ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލްކޮށް ެ
އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނާ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ،އަދި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދިންނަށް ފެންވަރު
ވަޒަންކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޭނުންވެފައެވެ .ވުމާއެކު މި ލިޔުމަކީ ''މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ
އިރުޝާދުގެ ލިޔުން ނަންބަރު  22-E/CIR/2014/59ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައި ،ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ
ލފަޔާއި
މށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ަ
ފންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރު ަ
 8ވަނަ މާއްދާ'' ގެ ދަށުން ެ
އިރުޝާދުތައް އެކުލެވޭ ލިޔުމެކެވެ.
މި ލިޔުމުގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ޝާމިލް ކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރާ ތިން
ގ
ތތަކު ެ
ފންވަރު ވަޒަންކުރާނެ ގޮ ް
ތ ޙާލަތްތަކާއި ،އެޙާލަތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ެ
ނ ތަފާ ު
ނ ވަޒަންކުރުމުގައި ބެލިދާ ެ
ގިންތީގެ ކުދި ް
އ
ގންގުޅެންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދާ ި
ގއި ހިމަނާފައިވާ މިންގަނޑުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ވިސްނުން ެ
މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން މި ލިޔުމު ަ
ޢލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
އވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލް ކޮށްގެން ތަ ު
މނިފައި ވާނެ ެ
ފަންނީ ލަފާ ހި ެ
ނ
ނކުރުމުގައި ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާ ެ
ރ ވަޒަ ް
ދން ފެންވަ ު
ނ ހުންނަ ކު ި
ނތީގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް
ބަޔާންކުރާ ކުދިންގެ އެކިއެކި ގި ް
ނއެވެ.
އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާ ެ
ލޔާ
ޠ ި
އހަރުގެ ޖޫންމަހު އަލުން މު ާ
މި ލިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކާއި ޙިއްޞާ ކުރުމަށްފަހު  2015ވަނަ ަ
ހރުވެސް އިތުރަށް މުޠާލިޔާ ކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދާ ލިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަވާ ،އަދި މި ާ

 - 2މަޤްޞަދު
ލއި ،ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު (  ) 2014ގެ  8ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިތުރު
 -2.1ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަ ަ
ނ
ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނު ް
މށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ސްކޫލުތަކަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ
ޤބިލްކަ ަ
 -2.2ކުދީންގެ ތަފާތު ާ
ނން.
ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކޮށްދި ު

 -3ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ކުދީންގެ ސިފަތަކާއި ޤާބިލްކަން ދެނެގަތުން
މި ބައިގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ އެކި ކުދީންނަށް ޚާއްޞަވާ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން  3.6 -3.1ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ތަފާތު
ނނެވެ.
ދ ް
ބލްކަން ހުންނަ  6ގިންތީގެ ކު ީ
ފތު ޤާ ި
ސިފަތެއް ލިބިގެންވާ ތަ ާ
 -3.1ލޯފަންކުދީން
 -3.2އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާ ކުދީން
ނ
ނތެރިކަން ހުންނަ ކުދީ ް
 -3.3ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދު ް
 -3.4ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން
ނ
 -3.5ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީ ް
ތފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދީން )(Learning Disability
 -3.6އުނގެނުމުގައި ަ
2

 -4ކުދީންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން
ށ
ކުދީންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމުގައި އެކުއްޖަކަށް ޚާއްޞަވާ ސިފަތަކާއި ޤާބިލްކަމާއި އެ ދަރިވަރަކު ނިސްބަތްވާ ގިންތިއަކަ ް
އގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
ގ ކިބައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެ ް
ހންމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރު ެ
މހެން މު ި
ބެލުން ކޮން ެ
ވ ޙާލަތްތަކަށް ބަލައިގެން
ލންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި ާ
ހުރިނަމަ އެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތާއި ދަރަޖައަށް ބަ ަ
ކުއްޖާ ފެންވަރުވަޒަން ކުރާނެ ޙާލަތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 -4.1ޙާލަތު1 :
މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ޚާއްޞަ އާލާތްތަކާއެކު ( މިސާލު :ބްރައިލް ،ސައިންލޭންގުއޭޖު،ވީލްޗެއަރ ފަދަ ) އާންމު ކުދީންނާއި
މފަދަ ކުދީން ފެންވަރު
ނނެވެި .
ތރިކަން ހުންނަ ކުދީ ް
ނ ެ
ލބިފައިވާ ނުކުޅެދު ް
ޤބިލްކަން ި
އެއްކުލާހެއްގައި އުނގެނުމުގެ ާ
ވަޒަންކުރަން ވާނީ އާންމު ކުދީންނާއި އެއް އުޞޫލަކުންނެވެ .މި ޙާލަތު ކުދީންނާއި އެ ނޫން ކުދީން ފެންވަރުވަޒަން
ކުރުމުގައި

ށ ވަގުތު އިތުރު ކުރަން
ތަފާތު ވާނީ ހަމައެކަނި ނަމަވެސް މިފަދަ ކުދީންނަށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަ ް

ތށްވުރެ
ނށް ދެވޭ ވަގު ަ
ނ ކުރުމުގައި އާންމު ކުދީން ަ
ލތު  1ގެ ކުދީން ފެންވަރުވަޒަ ް
ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޙާ ަ
ގިނަވެގެން  25% -20%ވަގުތު އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ.

 -4.2ޙާލަތު 2
ގ
ނ ހުންނަ ލިޔަން އެނ ޭ
ހކަ ދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަ ް
ނނީ އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާ އަދި ވާ ަ
ޙާލަތު  2ގައި ހިމެ ެ
ގނެވެ .ނަމަވެސް މިޙާލަތުގައި
ނ ފެންވަރުވަޒަން ކުރާނީ ލިޔުމުގެ ހުނަރު ބޭނުންކޮށް ެ
ކުދީންނެވެ .މި ފަދަ ކުދީ ް
ނކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އިޝާރާތްބަހެވެ .މި ޙާލަތުގެ
ވ ކުދިންނަށް ފެންވަރު ވަޒަ ް
އިޝާރާތްބަހުން ވާހަކަ ދެކެ ޭ
ތރުކުރަން ވާނެއެވެ.
ކރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ގިނަވެގެން  50%ވަގުތު އި ު
ދަރިވަރުންނަށް ފެންވަރުވަޒަން ު

 -4.3ޙާލަތު 3
ޙާލަތު  3ގެ ދަރިވަރުންނަކީ ލޯފަން ކުދީންގެ ތެރެއިން ބްރައިލް ބޭނުން ކުރަން ނޭންގޭ ނަމަވެސް އަޑުއިވުމާއެކު ވާހަކަ
ޒންކުރަންޖެހޭނީ
ށ ފެންވަރު ވަ ަ
މ ފަދަ ކުދީންނަ ް
ދައްކަން އެނގޭ ކުދީންނެވެި .

ވހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރު
އަޑުއެހުމާއި ާ

ގ ދަރިވަރުންނަށް ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ގިނަވެގެން 50%
ގންނެވެ .މި ޙާލަތު ެ
ބޭނުން ކޮށް ެ
ވަގުތު އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ.

 -4.4ޙާލަތު 4
ދންނެވެ .މި ފަދަ ކުދީން
ޙާލަތު  4ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ހަމައެކަނި ސިނކުޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކު ީ
ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ބަލާނީ އެކުދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އައ.އީ.ޕީ ( އިންޑިވިޖަލް އެޑިޔުކޭޝަން
ނ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ދެވޭ ވަގުތު އިތުރު ކުރާއިރު އެކުއްޖެއްގެ
ޕްލޭން ) އަށެވެ .މި ދެންނެވު ު
3

ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖައަށް ރިޔާޢަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިކުދީންނަށް ބުލޫމްސް ޓެކްސޮނަމީގެ މަތީ ޖަރަޖައިގެ
ވނެވެ.
ނ ކުރެވިގެން ނު ާ
ކރުމަށް ބޭނު ް
ސުވާލުތަކުން ފެންވަރުވަޒަން ު

ތ
ތވަލުގައި އެ ވަނީ ވަގު ު
މިގޮތުން ތިރީގައިވާ ާ

އިތުރު ކުރާނެ ގޮތެވެ.

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެއްސުމުގެ ތަވަލް:
އިތުރު ކުރެވޭ ވަގުތު

ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތް
 -1މައިލްޑް:
އމު ކްލާސްތަކުގައި
ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން ޢާ ް

50%

ތ
ފދަ ކުދީންގެ ގިން ި
ބައިތިއްބައިގެން ކިޔަވައިދެވޭނެ ަ
 -2މޮޑްރޭޓް:


ސިކުނޑީގެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ

ނ
ގ ތެރެއި ް
ކުދީން ެ

ކަނޑައެޅޭ

ވަކި

75%

ޕްރޮގްރާމަކުން ފައްޓާ ،އަދި މެއިން ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ ފަދަ ކުދީންގެ ގިންތި
 -3ސިވިއަރ:
ނ
ގ ތެރެއިން ،މެއި ް
 ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުދީން ެ

100%

ސްޓްރީމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކިޔައިވައިދެވޭ
ކުދީންގެ ގިންތ

 -4.5ޙާލަތު 5
ނ ޝާމިލު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ
ޙާލަތު 5ގެ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ހުރިހާ ކުދީ ް
ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ  7ގިންތީގެ ކުދީންނެވެ .މިގޮތުން ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނާއި ،އެކުދީންގެ ޙާލަތު
ވ
ނ ާ
ކަނޑައަޅާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ .އަދި މިފަދަ ކުދީންނަށް އެކުދީންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެވަގުތަކަށް ބޭނު ް
ލ ކުރަމުން
އގޮތަށް ޢަމަ ު
ނ ކަނޑައަޅާ ،އެ އުޞޫލާއި އެ ް
ނ ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ސްކޫލު ް
ފންވަރުވަޒަ ް
ވަޞީލަތްތަކާއެކު ެ
ގެންދަން ވާނެއެވެ.

4

ޚާއްޞަ ޙާލަތު މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައިތައް
އ
ޚާއްޞަ ޙާލަތް މެދުވެރިވާ ކުދީންގެ ގިންތިތަ ް
.1

ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަނޑު


ޤުދުރަތީކާރިސާއަކާގުޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ
ކުދީން

.2

ވ
އ ކައުންސެލިންގ ދެ ި
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކަށީގެންވާގޮތުގަ ި
ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޚާއްޞަ

އަސަރުފޯރާ ކުދީން.
.3

ތަފާތު

ހރެ
މައްސަލަތަކާ ު

ކިޔެވުމަށް

ފންވަރުވަޒަން ކުރަމުގެ
ދންގެ ެ
ޙާލަތު ނިމެންދެން މިކު ީ

ނޭދެވޭ

އެންމެހާ ކަންކަމެއް ހަމަޖެއްސުން.

އަސަރުފޯރާ ކުދީން.
.4

ޙާލަތްތައް

ގިންތި  4 -1ގެ ކުދީންނަށް ،އެ ކުދީންގެ ޙާލަތަށް

ގޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ
ނތަކާ ު
ފތު ގޯ ާ
ކުދީންނަށް ކުރާ ތަ ާ

ޢާއިލީ

ޙާއްޞަ

މެދުވެރިވާ ކުދީންގެ

ތެރެއިން

ނވަތަ މީހެއްގެ ފަރާތުން،
އެހެން ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ު
ރ
ބން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުފޯ ާ
ބުލީކުރުމުގެ ސަބަ ު
ކުދީން

.5

.6

ބބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ
ސ ަ
ަ
ތަފާތު އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ



އަސަރުފޯރާ ކުދީން.

އެކްސިޑެންޓްގެ

އ
ސަބަބުންނާ ި

ޞިއްޙީ

މައްސަލައެއްގެ

ސަބަބުން

ކިޔެވުމަށް

ޞިއްޙީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް

އަސަރުފޯރާ

ކުދީންނަށް،

ރިޔާޢަތްކޮށް،

އެޙާލަތު

ވައްޓަފާޅިއަށް

ޖހޭ
ގެންނަށް ެ

ނ
ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ ކުދީން (ނޭވާހިއްލުން ،އަތުގައި ފެ ް
އުފެދުން ފަދަ)

އެއްވެސް
ނޭދެވޭ

އެކުދީންގެ
މންދެން،
ނި ެ

ށ
ޙާލަތަ ް
ގ
އިމްތިޙާނު ެ

އެންމެހާ

ލތައް
ބަދަ ު

ގެނެސް އިތުރު ވަގުތާއެކު އެ ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު
ވަޒަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

.7



ވ
ތަފާތު ކުށްކުށަށް ހުށައެޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެ ޭ

ށ
ތަފާތު ކުށް ކުށަށް ހުށައެޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަ ް
ނޭދެވޭ

އަސަރުފޯރާ ކުދީން.

އަސަރުފޯރާ

ޕްރޮގްރާމެއްގެ

ދަށުން

ކުދީންނަށް

ނ
ޝ ް
ރިހެބިލިޓޭ ަ

ނވަރުވަޒަން
ފެ ް

ކުރެވޭނެ

ޙާލަތްތައް ކަނޑައަޅާ އެ ޙާލަތް ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން
ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން.

 -4.6ޙާލަތު 6
ތއް ދިމާވާ ( )Learning Disabilityކުދީންނެވެ .މި
ޙާލަތު  6ގެ ދަރިވަރުންނަކީ އުނގެނުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަ ަ
ގ ތެރޭގައި ޑިސްލެކްސިއާ) ،(Dyslexiaޑިސްގްރެފިއާ)(Dysgraphia
ސބަތްވާ ކުދީން ެ
ގިންތިއަށް ނި ް

ޑިސްކަލްކިއުލިއާ

ފތޭ
ނތިއަށް ެ
ދންނެވި ގި ް
ދން ފާހަގަ ކުރެވި ފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ސްކޫލުތަކުން މި ެ
) (Dyscalculiaހުންނަ ކު ީ
ކުއްޖެއްކަން ކަނޑައަޅަންވާނީ ރަސްމީފަރާތަކުން ޑައިގްނޯސް ކުރެވި ،އެއީ ލާރނިންގް ޑިސެބިލިޓީ ހުންނަ ކުއްޖެއް ކަން
ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ޞައްޙަ ލިޔުމަކުންނެވެ.
5

 4.6.1ޑިސްލެކްސިއާ )(Dyslexia
ޑިސްލެކްސިޔާއަކި ކިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކެވެ .މިގޮތުން ޑިސްލެކްސިޔާ ހުންނަ ކުދީންނަށް ބައެއް އަކުރުތައް
ތއް ކިއުމުގައި އަކުރުތައް
ފާހަގަ ކުރުމުގައި އޮޅުންއަރާގޮތް ވުމާއި އަދި ބައެއް އަކުރުތަކުގެ އަޑުތައް ދެނެގަތުމާއި ލަފުޒު ަ
އިސްފަސްކޮށް ކިޔުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ވުމާއެކު ކިޔުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކުދީން
ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް-:
ހ.

ދ ދެ ލަފުޒުގެ ދޭތެރޭގައި
ދަރިވަރު ކިޔަންދޭ ލިޔުމުގެ ފޮންޓު ސައިޒް އާންމުކޮށް ލިޔާ ލިޔުން ތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް،އަ ި
ޓން.
ހުސްޖާގަ އިތުރު ކޮށްފައި ބެހެއް ު

ށ .ދަރިވަރަށް ކިޔުން ހަވާލު ކުރާއިރު ކިޔަމުން ގެންދާތަން ނުވަތަ ފޮޅުވަތް ފާހަގަ ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ
'ރީޑިންގްރޫލާ' ފަދަ ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުން ކުރުން.
ޔތްކޮށް ،ކިޔުމަށް ދެވޭ
ތތަކާއި އުނދަގޫތަކުގެ ދަރަޖައަށް ރިޢާ ަ
ނ .ދަރިވަރުގެ ކިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު އެކިއެކި ދަ ި
ނށް  100ލަފުޒުގެ
ވރެ  50%އިންސައްތަ މަދުކުރުން( .މިސާލު :އާންމު ކުދިން ަ
ލިޔުންތައް އެހެން ކުދިންނަށް ު
ލިޔުމެއްދޭނަމަ މިފަދަ ކުދިންނަށް  50ލަފުޒަށް މަދުކުރުން)
ތފާތު
ވލު ކޮށްގެން ފަދަ ަ
ރ 50% .ވުރެ އިތުރުވާ ލިޔުންތައް މައިންޑް މެޕެއްގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ އަގަބަހުން ސު ާ
ގން ފެންވަރުވަޒަން ކުރުން.
ބނުން ކޮށް ެ
އެހެން ވަޞީލަތެއް ޭ
ލޔެފައި ބެހެއްޓުން .އަދި
ހވާނޭ ފަދަ ކުލަ ކަރުދާހެއްގައި ި
ނނަށް ކިޔަންދޭ ލިޔުންތައް ،ކިޔަން ފަސޭ ަ
ބ .މި ގިންތީގެ ކުދީ ް
އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުދު ކަރުދާހުގައި ކަޅު ކުލައިން ލިޔެފައި ނުދިނުން.
ޅ .ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ގިނަވެގެން  25%އިތުރު ވަގުތު ދިނުން.
 4.6.2ޑިސްގްރެފިއާ )(Dysgraphia
ގ އަތުލިޔުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް
ތ މައްސަލަތަކެވެ .މިގޮތުން ޑިސްގްރޭފިޔާ ކުދީން ެ
ޑިސްގްރޭފިޔާއަކީ ލިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާ ު
ށލެވެއެވެ .އަދި ބައެއް
ކ ް
ނުސާފުވުމާއި ކެޕިޓަލް އަކުރުތަކާއި ސިންޕަލް އަކުރުތައް އޮޅޭގޮތަށް ލިޔެފައި ހުރުން ފާހަގަ ޮ
ހއްޓާ ގޮތްވެސް އާންމު
އ ހުރުމާއި ފަންސޫރުގައި ހިފަ ަ
ލފަ ި
ނންމަ ދޫކޮށް ާ
ނ ފަށާފައި ނު ި
ލަފުޒުތަކާއި ޖުމުލަތައް ލިޔަ ް
ށ ބާއްވައިގެން ލިޔުމާއި،
ތއި ގަނޑުވެސް އެކި ގޮތްގޮތަ ް
ފ ާ
ބނުން ކުރާ ޮ
ހންމެ ލިޔަން ޭ
ފތެވެ .ހަމަ އެ ެ
ކުދީންނާއި ތަ ާ
ދަރިވަރު ލިޔަން އިންނަގޮތް ( ،ޕޮޒިޝަން ) ލިޔަން ބޭނުން ކުރާ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ،އަތާއި ހަށިގަނޑުވެސް އާންމު
ތކެތި ކޮޕީ ކުރުމާއި ބަލައިގެން ލިޔުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް
އޓައެވެ .އަދި ބޯޑުގައި ހުންނަ ަ
ކށް ބަހަ ް
ކުދީންނާއި ތަފާތު ގޮތަ ަ
ނންވެއެވެ.
ލަސްވުމާއި އަބަދުވެސް އިތުރު އެހީތެރިކަން ބޭ ު
ގ
ލިޔަމުން ދާއިރު އަތްވާޅުވުން ނުވަތަ އަތުގައި ރިއްސާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދޭތެރެދޭތެއިން މިފަދަ ކުދީން ކުރާކަން ފާހަ ަ
ލޔުންތައް ލިޔާއިރު ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް ލިޔުމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އިތުރު ދަތިތަކާއި
ކުރެވެ .އަދި އުފެއްދުންތެރި ި
ކުރިމަތިވެ ހަވާލުކުރާ ލިޔުން ނުނިންމާ ދޫކޮށްލާފައި ހުރެއެވެ .ޑިސްގްރެފިއާ ހުންނަ ކުދީން ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި
ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

6

ހ .ދަރިވަރުގެ ލިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު އެކިއެކި ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތަކުގެ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި
ށ 10
ނސައްތަ މަދުކުރުން( .މިސާލު :އާންމު ކުދިންނަ ް
ހން ކުދިންނަށްވުރެ  50%އި ް
ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އެ ެ
ޖުމްލަ ލިޔަންދޭނަމަ މިފަދަ ކުދިންނަށް  05ޖުމްލައަށް މަދުކުރުން)
ށ .ދަރިވަރުގެ ޚިޔާލީ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަޒަން ކުރުމަށް ލިޔަން ހަވާލުކުރާ ލިޔުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު އެހީގެ
ތރު އެހީ ދިނުން.
ގޮތުގައި އެ ލިޔުމަކާއި ގުޅޭ މުހިންމު ލަފުޒުތަކާއި ފޮޓޯ ފަދަ އި ު
ނ .ލިޔުމާއި ވިސްނުން އެކުއެކީގައި ފެންވަރުވަޒަންކުރުމަށް ދެވޭނަމަ އެކަން  2ފޭސްއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދިޔުން( .މިސާލު :ފޭސް  1ގައި އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމެއް ލިޔާނަމަ ،އެލިޔުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ޚިޔާލުތައް
ދައްކުވައިދޭ މައިންޑްމެޕެއް ހެއްދުން .އަދި ފޭސް  2ގައި މައިންޑްމެޕްގައި ހިމެނޭ ޚިޔާލުތައް ގުޅުގައިގެން
ލިޔަންދިނުން)
ގން
ވ ވަގުތަށްވުރެން ގިނަވެ ެ
ދންނަށް ދެ ޭ
ރ .ލިޔުން އެއީ ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައި ވަނީނަމަ އެހެން ކު ި
ގތުތަކުގައި އެކަށިގެންވާ
ކރުމާއެކު ކުއްޖާގެ ލިޔުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ލިޔަމުންދާ ވަ ު
 25%އިންސައްތަވަގުތު އިތުރު ު
ޑ ބްރޭކެއް ދިނުން)
ގޮތަށް ހުސްވަގުތު ދިނުން( .ކު ަ
 4.6.3ޑިސްކަލްކިއުލިއާ )(Dyscalculia
މގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކެވެ .މި ފަދަ މައްސަލަތައް
ޑިސްކަލްކިއުލިޔާ އަކީ ހިސާބުގެ ބައެއް ކޮންސެޕްޓް ދެނެގަތު ު
ނއަރާގޮތް ވެއެވެ .އަދި އެއްގޮތް ބައެއް ނަމްބަރުތައް (
ސބުގެ ސިމްބަލްތަކާއި ފާހަތައް އޮޅު ް
ދިމާވާ ކުދީންނަށް ހި ާ
ތ
ގން ލިޔުންފަދަ ތަފާ ު
މިސާލަކަށް  69 ،96އަށް  45 ،54އަށް އަދި މި ނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް ) ބަދަލުކޮށް ެ
އުނދަގޫތައް ދިމާވެއެވެ .ޑިސްކަލްކިއުލިއާ ހުންނަ ކުދިންގެ ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް
ކަންކަން-:
ހ .އޮޅުންއަރާ ދެ ކޮންސެޕްޓެއް ނުވަތަ އެއްގޮތް ދެ ކޮންސެޕްޓެއް އެއްފަހަރާ ޓެސްޓް ނުކުރުން.
ޓ
ށ ފޮން ް
ފހަކޮށްދޭ ގޮތަ ް
މބަލް ާ
އ (މިސާލު :ތަފާތު ސި ް
ތއް އޮޅުން އަރާނަމަ އެހެންގޮތެ ް
ށ .ހިސާބުގެ ބައެއް ސިމްބަލް ަ
ބނުންކުރުން.
ސައިޒް ބޮޑުކޮށް  ،ބޯލްޑް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ) ޭ
ނ ހިސާބުގެ ކޮންސެޕްޓް
ނ .އަޞްލު އެއްޗިހި ( މިސާލު :މަދޮށި ،ފުނައޮށް ،ބޮލި  ....ފަދަ ތަކެތި ) ބޭނުންކޮށްގެ ް
ކރުން.
ނން ު
ބުނެދިނުމާއި ވަޒަންކުރުމުގައިވެސް އެފަދަ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭ ު
ރ .ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ގިނަވެގެން  25%އިތުރު ކުރުން.
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 -5ދަރިވަރުންގެ ޙާލަތަށް ބަލާ ފެންވަރު ވަޒަކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީގޮތް ދައްކުވައިދޭ ތާވަލް
ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގައި ވިސްނަންވީ ބައިތަކާއި އިތުރު ކުރެވޭ ވަގުތު

ތ
ކުދީން ނިސްބަތްވާ ޙާލަ ު
އަޑުއެހުން

ވާހަކަދެއްކުން

ކިޔުން

ލިޔުން

އިތުރު ވަގުތު

ޙާލަތު 1
ނ
ފންވަރުވަޒަ ް
ޚާއްޞަ އާލަތްތަކާއެކު އާންމު ކުދީންނާއި އެއްގޮތަށް ެ

25%-20%

ކުރުން.
ޙާލަތު 2
ޙާލަތު 3
ޙާލަތު 4







50%



ދަރިވަރުގެ އައި.އީ.ޕީގައި ހިމެނޭ ބައިތައް އެ ދަރިވަރެއްގެ ޤާބިލްކަމަށް
100 -50%

ރިޢާޔަތްކޮށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން.
ޙާލަތު 5

50%

ދަރިވަރުގެ

ޙާލަތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށް،

އެވަގުތަކަށް

ވ
ނން ާ
ބޭ ު

50% -25%

ނ
ނ ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ސްކޫލު ް
ވަޞީލަތްތަކާއެކު ފެންވަރުވަޒަ ް
ކަނޑައަޅާ ،އެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން.
ޙާލަތު 6

ކިޔުމާއި ،ލިޔުމާއި ހިސާބުގެ ކޮންސެޕްޓްތައް ދެނެގަތުމުގައި ދިމާވާ
ތކޮށް
ގ ޙާލަތާއި ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަ ް
ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކު ެ
ފެންވަރުވަޒަން ކުރުން.
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50% -25%

