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      ތަޢާރަފް  -1

ކުދިން ޝާމިލްކޮށްެގން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭްނ ސްކޫލްތަުކން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އުނގެނުމުގައި ތަފާތު ހުރިހާ              
ފެންވަރު  ލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދިންނަށްއެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންާނ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް، އަދި ޚާއްޞަ ޙާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ '' މި ލިޔުމަކީ ވުމާއެކު ވަޒަންކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޭނުންވެފައެވެ.
ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ  ،ވާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލައިބަޔާންކޮށްފައި  E/CIR/2014/59-22އިރުޝާދުގެ ލިޔުން ނަންބަރު 

ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުަމށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ަލފަޔާއި '' މާއްދާވަނަ  8 ގެ ދަށުން ެފންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަ
  .އެކުލެވޭ ލިޔުމެކެވެ ދުތައްއިރުޝާ

ތިން ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކުރާ  ކޮށްގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޝާމިލްބަލާލެވިފައިވަނީ  މި ލިޔުމުގައި   
ނެ ގޮްތތަކުެގ ވަޒަންކުރާ ދަރިވަރުން ެފންވަރު ލަތްތަކުގައިތަފާުތ ޙާލަތްތަކާއި، އެޙާގެ ކުދިްނ ވަޒަންކުރުމުގައި ބެލިދާެނ ގިންތީ

ނޑުތައް ބޭނުން ކުނާފައިވާ މިގޮތުން މި ލިޔުމުަގއި ހިމަ މައްޗަށެވެ. އިރުޝާދާިއ ރުމުގައި ވިސްނުން ެގންގުޅެންވީ ގޮތުގެ މިންގަ
ސިޔާސަތު  ކޮށްގެން ތަުޢލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޝާމިލްހުރިހާ ކުދިން މީގެ އިތުރުން  އަދި ވާނެެއވެ. ހިެމނިފައި ފަންނީ ލަފާ

ޗަރުން ބޭނުންކުރާެނ ފެންވަުރ ވަޒަްނކުރުމުގައި ޓީ ކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ކުިދންބަޔާންކުރާ ކުދިންގެ އެކިއެކި ގިްނތީގެ ތެރެއިން ނު
ނޑުތަ ލުތަކާއިޞޫއު  .ވާެނއެވެ އް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިމިންގަ

ޔާ އަލުން މުާޠލި ައހަރުގެ ޖޫންމަހު  ވަނަ 2015ސްކޫލުތަކާއި ޙިއްޞާ ކުރުމަށްފަހު  މި ލިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ            
  ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ލިޔާ ކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދާ ލިޔުމެއްގެ ޠާމިާހރުވެސް އިތުރަށް މުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަވާ، އަދި 

 މަޤްޞަދު  - 2
 

 ވަނަ މާއްދާ ތަންފީޒު ކުރުމަށް އިތުރު  8( ގެ  2014ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަަލއި ،ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު )  -2.1
 ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުން 

  މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ކުރުމުގައި ސްކޫލުތަކަށް ޒަންވަަމށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން ފެންވަރުކުދީންގެ ތަފާތު ާޤބިލްކަ -2.2
   ކުޑަކޮށްދިުނން. ގޮންޖެހުންތައް    

 
   ދެނެގަތުން  ކުދީންގެ ސިފަތަކާއި ޤާބިލްކަން  ކުރުމުގައި ފެންވަރު ވަޒަން  -3

 
ވަނީ ތަފާތު ބަޔާންކޮށްފައި އެ 3.6 -3.1ޚާއްޞަވާ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން މި ބައިގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ އެކި ކުދީންނަށް 

 ގިންތީގެ ކުީދްނނެވެ. 6ޤާިބލްކަން ހުންނަ  ސިފަތެއް ލިބިގެންވާ ތަާފތު
  ލޯފަންކުދީން  -3.1
 އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާ ކުދީން -3.2
 ޖިސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން  -3.3
 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތައް ދިމާވާ ކުދީން -3.4
ނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން  -3.5  ސިކު

 (Learning Disability) ކުދީން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ަތފާތު އުނގެނުމުގައި -3.6      
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 ކުދީންގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުން  -4

 
ނިސްބަތްވާ ގިންތިއަކަްށ ތަކާއި ޤާބިލްކަމާއި އެ ދަރިވަރަކު ތުމުގައި އެކުއްޖަކަށް ޚާއްޞަވާ ސިފަކުދީންގެ ޙާލަތު ދެނެގަ

 ބެލުން ކޮންެމހެން މުިހންމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުެގ ކިބައިގައި އެއްވެސް ބާވަތެްއގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް 
ތިރީގައިާވ ޙާލަތްތަކަށް ބަލައިގެން މިގޮތުން  ބަަލންވާނެއެވެ. އި ދަރަޖައަށްނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ބާވަތާ ނަމަ އެ ހުރިހުރި
ނޑައެޅިދާނެއެވެ. ވަޒަން ކުރާނެފެންވަރުއްޖާ ކު  ޙާލަތެއް ކަ

  
 1ޙާލަތު:  -1.4
 

ޚާއްޞަ އާލާތްތަކާއެކު ) މިސާލު: ބްރައިލް، ސައިންލޭންގުއޭޖު،ވީލްޗެއަރ ފަދަ ( އާންމު ކުދީންނާއި  މި ބައިގައި ހިމެނެނީ
 ފެންވަރު ނުކުޅެދުްނެތރިކަން ހުންނަ ކުދީްނނެވެ. ިމފަދަ ކުދީން ވާއެއްކުލާހެއްގައި އުނގެނުމުގެ ާޤބިލްކަން ިލބިފައި

މި ޙާލަތު ކުދީންނާއި އެ ނޫން ކުދީން ފެންވަރުވަޒަން  ނެވެ.ކުރަން ވާނީ އާންމު ކުދީންނާއި އެއް އުޞޫލަކުންވަޒަން
 ވަގުތު އިތުރު ކުރަންްށ ކުރުމަވަޒަން ފެންވަރުނަށް ކުދީންނަމަވެސް މިފަދަ  ރުމުގައި  ތަފާތު ވާނީ ހަމައެކަނިކު

 ވަގުަތށްވުރެ އާންމު ކުދީންަނށް ދެވޭ ރުމުގައިވަޒަްނ ކުގެ ކުދީން ފެންވަރު 1ން ޙާަލތު ޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތު
 ވަގުތު އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ. 25% -20% ގިނަވެގެން

 

 2 ޙާލަތު  -2.4
 

އެނޭގ ލިޔަން  ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ދެއްކުމުގެއަދި ވާަހކަ  އަޑުއިވުމުން މަޙުރޫމު ވެފައިވާހިމެެނނީ  ގައި 2ޙާލަތު 
ނަމަވެސް މިޙާލަތުގައި  ލިޔުމުގެ ހުނަރު ބޭނުންކޮށްެގނެވެ. ފެންވަރުވަޒަން ކުރާނީ މި ފަދަ ކުދީން ކުދީންނެވެ. 

ގެ ތުމި ޙާލައިޝާރާތްބަހުން ވާހަކަ ދެކެޭވ ކުދިންނަށް ފެންވަރު ވަޒަްނކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އިޝާރާތްބަހެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެފެންވަރުދަރިވަރުންނަށް   ވަގުތު އިުތރުކުރަން ވާނެއެވެ. 50% ގިނަވެގެން ވަޒަން ުކރުމަށް ކަ

 

 3ޙާލަތު  -3.4
 

އަޑުއިވުމާއެކު ވާހަކަ މަވެސް ލޯފަން ކުދީންގެ ތެރެއިން ބްރައިލް ބޭނުން ކުރަން ނޭންގޭ ނަދަރިވަރުންނަކީ  ގެ  3ޙާލަތު 
އަޑުއެހުމާއި ާވހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުނަރު  ފެންވަރު ވަަޒންކުރަންޖެހޭނީ  އެނގޭ ކުދީންނެވެ. ިމ ފަދަ ކުދީންނަށް  ކަންއްދަ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެނެވެ. މި ޙާލަތުބޭނުން ކޮށްެގން  50% ގިނަވެގެން ެގ ދަރިވަރުންނަށް ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަ
 ވަގުތު އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ.

 

 4 ޙާލަތު  -4.4
 

ސިނކުޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުީދންނެވެ. މި ފަދަ ކުދީން ހަމައެކަނި ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ  4ޙާލަތު 
ށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އައ.އީ.ޕީ ) އިންޑިވިޖަލް އެޑިޔުކޭޝަން ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ބަލާނީ އެކުދީންނަށް ޚާއްޞަކޮ

ކުރުމުގައި ދެވޭ ވަގުތު އިތުރު ކުރާއިރު އެކުއްޖެއްގެ  ފެންވަރުވަޒަންމި ދެންނެވުުނ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ޕްލޭން ( އަށެވެ. 



 

4 
 

އަދި މިކުދީންނަށް ބުލޫމްސް ޓެކްސޮނަމީގެ މަތީ ޖަރަޖައިގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ދަރަޖައަށް ރިޔާޢަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ތިރީގައިވާ ާތވަލުގައި އެ ވަނީ ވަގުުތ  މިގޮތުން ްނ ކުރެވިގެން ނުާވނެވެ. ސުވާލުތަކުން ފެންވަރުވަޒަން ުކރުމަށް ބޭނު

 އިތުރު ކުރާނެ ގޮތެވެ. 
 

 ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެއްސުމުގެ ތަވަލް: 
 

 ވަގުތު އިތުރު ކުރެވޭ  ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތް 

 :މައިލްޑް  -1
ނޑީގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންގެ ތެރެއިން ޢާްއމު ކްލާސްތަކުގައި ސިކު

 ބައިތިއްބައިގެން ކިޔަވައިދެވޭނެ ަފދަ ކުދީންގެ ގިންތި 

 
%50 

 :މޮޑްރޭޓް  -2
   ެނޑީގ ނޑައެޅޭ ވަކި ސިކު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންެގ ތެރެއިްނ ކަ

 ފައްޓާ، އަދި މެއިން ސްޓްރީމްކުރެވޭނެ ފަދަ ކުދީންގެ ގިންތިޕްރޮގްރާމަކުން 
 

 
%75 

 :ސިވިއަރ -3
  ެނޑީގ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކުދީންެގ ތެރެއިން، މެއިްނ ސިކު

ނޑައެޅޭ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކިޔައިވައިދެވޭ  ސްޓްރީމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަ
 ކުދީންގެ ގިންތ

 
%100 

 
 

 5 ޙާލަތު  -5.4
 

ޔާންކުރާ ޚާއްޞަ ހުރިހާ ކުދީްނ ޝާމިލު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގައި ބަ ހިމަނާފައިވަނީ ގެ ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައ5ިޙާލަތު 
 މެދުވެރިވާ ކުދީންނާއި، އެކުދީންގެ ޙާލަތު ތައްޚާއްޞަ ޙާލަތް ގިންތީގެ ކުދީންނެވެ. މިގޮތުން 7ވެރިވާ ޙާލަތްތައް މެދު

ނޑައަޅާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ. އަދި އެވަގުތަކަށް ބޭނުްނާވ  ،އެކުދީންގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމިފަދަ ކުދީންނަށް  ކަ
ނޑައަޅާ، އެ އުޞޫލާއި އެްއގޮތަށް ޢަމަުލ ކުރަމުން  ެފންވަރުވަޒަްނ ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައްލަތްތަކާއެކު ޞީވަ ސްކޫލުްނ ކަ

 ގެންދަން ވާނެއެވެ. 
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 ވަޒަން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައިތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންނަށް ފެންވަރު  ޚާއްޞަ ޙާލަތު 
 

ނޑު ފެންވަރު ގިންތިތައް  މެދުވެރިވާ ކުދީންގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތް  ވަޒަން ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަ
 

ކާރިސާއަކާގުޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ ޤުދުރަތީ .1
 ކުދީން

  ްޙާއްޞަ ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވާ ކުދީންގެ ތެރެއިނ
ޙާލަތަށް ގެ ކުދީންނަށް، އެ ކުދީންގެ  4 -1ގިންތި 

ގ ދެިވ ލިންއެކަށީގެންވާގޮތުގަިއ ކައުންސެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް
ނޑައަޅާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލުން ޚާއްޞަ  ކަ

ވަޒަން ކުރަމުގެ ނިމެންދެން މިކުީދންގެ ެފންވަރު ޙާލަތު
 ކަންކަމެއް ހަމަޖެއްސުން.  އެންމެހާ

ތަާފތު ގޯާނތަކާުގޅިގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ ކުދީންނަށް ކުރާ  .2
 އަސަރުފޯރާ ކުދީން.

ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ  ޢާއިލީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާުހރެ .3
 އަސަރުފޯރާ ކުދީން.

ފަރާތުން ުނވަތަ މީހެއްގެ ފަރާތުްނ،  އެހެން ދަރިވަރެއްގެ .4
ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުފޯާރ ބުލީކުރުމުގެ ސަބަުބން 

 ކުދީން

ތަފާތު އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ަސަބބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ  .5
 .އަސަރުފޯރާ ކުދީން

 

  ިވެސް އެއްޞިއްޙީ  އެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުންނާއ
މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ 

 ޙާލަތަށް  ގެނަށް، އެކުދީންއަސަރުފޯރާ ކުދީން
ނުެގ ޙާއިމްތިރިޔާޢަތްކޮށް، އެޙާލަތު ނިެމންދެން، 

ވައްޓަފާޅިއަށް ގެންނަށްެޖހޭ އެންމެހާ ބަދަުލތައް 
ގެނެސް އިތުރު ވަގުތާއެކު އެ ދަރިވަރުގެ ފެންވަރު 

  .ވަޒަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ވެސް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް އެއްޞިއްޙީ  .6
 ދީން )ނޭވާހިއްލުން، އަތުގައި ފެން ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ ކު

 އުފެދުން ފަދަ(

ނޭދެޭވ ޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް އެތަފާތު ކުށްކުށަށް ހުށަ .7
 އަސަރުފޯރާ ކުދީން.

 

 ަޅުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަްށ ހުށައެ ކުށަށް ކުށް ފާތުތ
ބިލިޓޭަޝްނ ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ ކުދީންނަށް ރިހެ

އްގެ ދަށުން ފެްނވަރުވަޒަން ކުރެވޭނެ ރާމެޕްރޮގް
ނޑައަޅާ އެ ޙާލަތް ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  ޙާލަތްތައް ކަ

 ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުން. 

 

 
 6ޙާލަތު  -6.4

މި  ނެވެ.ކުދީން (Learning Disability) ދިމާވާ މައްސަލަަތއް ތަފާތު އުނގެނުމުގައިގެ ދަރިވަރުންނަކީ  6ޙާލަތު  
 ޑިސްކަލްކިއުލިއާ   (Dysgraphia)ޑިސްގްރެފިއާ ،(Dyslexia)ޑިސްލެކްސިއާ ތެރޭގައި  ކުދީންގެ  ްސބަތްވާނިގިންތިއަށް 

(Dyscalculia) .ެނަމަވެސް ސްކޫލުތަކުން މި ެދންނެވި ގިްނތިއަށް ެފތޭ  ހުންނަ ކުީދން ފާހަގަ ކުރެވި ފައިވެއެވ
ނޑައަޅަންވާނީ  ކުއްޖެއްކަން ހުންނަ ކުއްޖެއް ކަން  އެއީ ލާރނިންގް ޑިސެބިލިޓީ ،ރަސްމީފަރާތަކުން ޑައިގްނޯސް ކުރެވިކަ

 އްޙަ ލިޔުމަކުންނެވެ. ޞަބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ 
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  (Dyslexia) ޑިސްލެކްސިއާ   4.6.1
ބައެއް އަކުރުތައް ޑިސްލެކްސިޔާ ހުންނަ ކުދީންނަށް  . މިގޮތުންގައި ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކެވެކިޔުމުސްލެކްސިޔާއަކި ޑި

އް ކިއުމުގައި އަކުރުތައް އަދި ބައެއް އަކުރުތަކުގެ އަޑުތައް ދެނެގަތުމާއި ލަފުޒުތަ  އޮޅުންއަރާގޮތް ވުމާއިފާހަގަ ކުރުމުގައި 
ކުދީން ލަތައް ދިމާވާ . ވުމާއެކު ކިޔުމުގައި ތަފާތު މައްސަ ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ކޮށް ކިޔުން ފަދަ ކަންކަންއިސްފަސް

 -:ތައްތައްކަން ސަމާލުކަން ދޭންވީފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި 
 

ލިޔުމުގެ ފޮންޓު ސައިޒް އާންމުކޮށް ލިޔާ ލިޔުން ތަކަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް،އަިދ ދެ ލަފުޒުގެ ދޭތެރޭގައި ދަރިވަރު ކިޔަންދޭ  . ހ
 ސްޖާގަ އިތުރު ކޮށްފައި ބެހެއްުޓން.ހު

ފާހަގަ ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ  ނުވަތަ ފޮޅުވަތް ކިޔަމުން ގެންދާތަން ހަވާލު ކުރާއިރު ރަށް ކިޔުން ދަރިވަ. ށ
  ' ފަދަ ވަޞީލަތެއްގެ ބޭނުން ކުރުން.ރޫލާ'ރީޑިންގް

ދެވޭ ކިޔުމަށް  ،ތްކޮށްޔަ ރިޢާ ދަރަޖައަށްއެކިއެކި ދަިތތަކާއި އުނދަގޫތަކުގެ  އި ދިމާވާ ތަފާތުކިޔުމުގަ ގެ. ދަރިވަރުނ
ލަފުޒުގެ  100)މިސާލު: އާންމު ކުދިންަނށް  މަދުކުރުން.އިންސައްތަ  50% އެހެން ކުދިންނަށްުވރެ އްލިޔުންތަ

 ލަފުޒަށް މަދުކުރުން( 50ލިޔުމެއްދޭނަމަ މިފަދަ ކުދިންނަށް 
ކޮށްގެން ފަދަ ަތފާތު  ނުވަތަ އަގަބަހުން ސުާވލު ލިޔުންތައް މައިންޑް މެޕެއްގެ ސިފައިގައިވުރެ އިތުރުވާ  50ރ. %
 .ފެންވަރުވަޒަން ކުރުންހެން ވަޞީލަތެއް ޭބނުން ކޮށްެގން އެ

އަދި  ޓުން.އްރުދާހެއްގައި ިލޔެފައި ބެހެކަބ. މި ގިންތީގެ ކުދީްނނަށް ކިޔަންދޭ ލިޔުންތައް، ކިޔަން ފަސޭަހވާނޭ ފަދަ ކުލަ 
 އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހުދު ކަރުދާހުގައި ކަޅު ކުލައިން ލިޔެފައި ނުދިނުން.

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ. ޅ  ދިނުން.އިތުރު ވަގުތު  25% ގިނަވެގެން ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަ
 
 (Dysgraphia) ޑިސްގްރެފިއާ 4.6.2

 

އާދަޔާ ޚިލާފަށް  އަތުލިޔުން ކުދީންގެ ޑިސްގްރޭފިޔާ  މިގޮތުންދިމާވާ ތަފާުތ މައްސަލަތަކެވެ.  ލިޔުމުގައި ޑިސްގްރޭފިޔާއަކީ  
ބައެއް ޮކްށލެވެއެވެ. އަދި  ތަށް ލިޔެފައި ހުރުން ފާހަގަކާއި ސިންޕަލް އަކުރުތައް އޮޅޭގޮކެޕިޓަލް އަކުރުތަނުސާފުވުމާއި 

ންމު އާަހއްޓާ ގޮތްވެސް ހިފަ ފަންސޫރުގައި ިއ ހުރުމާއިނުިނންމަ ދޫކޮށްާލފަލިޔަްނ ފަށާފައި  ލަފުޒުތަކާއި ޖުމުލަތައް
ނޑުވެސްނުން ކުރާ ފޮ އެެހންމެ ލިޔަން ބޭ  ހަމަ ތެވެ.ކުދީންނާއި ތަފާ  އެކި ގޮތްގޮތަްށ ބާއްވައިގެން ލިޔުމާއި،  ާތއި ގަ
ނޑުވެސް އާންމު  ،އަތުގެ ކުޑަހުޅާއިން އިންނަގޮތް، ) ޕޮޒިޝަން ( ލިޔަން ބޭނުން ކުރާ ދަރިވަރު ލިޔަ އަތާއި ހަށިގަ

ލިޔުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް  ބަލައިގެން ކޮޕީ ކުރުމާއި ބޯޑުގައި ހުންނަ ަތކެތިއަދި އެވެ. އި ތަފާތު ގޮތަަކށް ބަހަްއޓަކުދީންނާ
  ވެއެވެ.ލަސްވުމާއި އަބަދުވެސް އިތުރު އެހީތެރިކަން ބޭުނން

ޝަކުވާތައް ދޭތެރެދޭތެއިން މިފަދަ ކުދީން ކުރާކަން ފާހަަގ ލިޔަމުން ދާއިރު އަތްވާޅުވުން ނުވަތަ އަތުގައި ރިއްސާކަމުގެ   
ރު ވިސްނުމާއި ޚިޔާލުތައް ލިޔުމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އިތުރު ދަތިތަކާއި އިއަދި އުފެއްދުންތެރި ިލޔުންތައް ލިޔާ ކުރެވެ.

ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ހުންނަ ކުދީން  ގްރެފިއާޑިސް ހުރެއެވެ.ކުރިމަތިވެ ހަވާލުކުރާ ލިޔުން ނުނިންމާ ދޫކޮށްލާފައި 
 ކަންތައްތައް: ވީސަމާލުކަން ދޭން
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ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި  ،އެކިއެކި ދަތިތަކާއި އުނދަގޫތަކުގެ ދަރަޖައަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދަރިވަރުގެ ލިޔުމުގައި ދިމާވާ ތަފާތު ހ. 
 10އިްނސައްތަ މަދުކުރުން. )މިސާލު: އާންމު ކުދިންނަްށ  50ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އެެހން ކުދިންނަށްވުރެ %

 ޖުމްލައަށް މަދުކުރުްނ( 05ޖުމްލަ ލިޔަންދޭނަމަ މިފަދަ ކުދިންނަށް 
އިތުރު އެހީގެ ލިޔުންތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޔަން ހަވާލުކުރާ ވަޒަން ކުރުމަށް ލި ޚިޔާލީ އުފެއްދުންތެރިކަންރުގެ ދަރިވަ. ށ

 ދިނުން.ފަދަ އިުތރު އެހީ  ފޮޓޯލިޔުމަކާއި ގުޅޭ މުހިންމު ލަފުޒުތަކާއި ގޮތުގައި އެ 
ފޭސްއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް  2 އެކުއެކީގައި ފެންވަރުވަޒަންކުރުމަށް ދެވޭނަމަ އެކަން ލިޔުމާއި ވިސްނުން ނ.

ނޑު ޚިޔާލުތައް  ގައި އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމެއް ލިޔާނަމަ، އެލިޔުމަށް 1ފޭސް )މިސާލު:  ގެންދިޔުން.  ބޭނުންވާ މައިގަ
 ޑްމެޕްގައި ހިމެނޭ ޚިޔާލުތައް ގުޅުގައިގެން މައިން ގައި  2 ހެއްދުން. އަދި ފޭސް ދައްކުވައިދޭ މައިންޑްމެޕެއް 

 ލިޔަންދިނުން(
 ގިނަވެެގން މުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައި ވަނީނަމަ އެހެން ކުިދންނަށް ދެޭވ ވަގުތަށްވުރެންކުރުރ. ލިޔުން އެއީ ފެންވަރުވަޒަން   

އެކަށިގެންވާ  ލިޔަމުންދާ ވަުގތުތަކުގައި، ވަގުތު އިތުރުުކރުމާއެކު ކުއްޖާގެ ލިޔުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއިންސައްތަ %25
 )ކުަޑ ބްރޭކެއް ދިނުން( ދިނުން. ގޮތަށް ހުސްވަގުތު

 
 (Dyscalculia) ޑިސްކަލްކިއުލިއާ 4.6.3

 

ދެނެގަތުުމގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކެވެ. މި ފަދަ މައްސަލަތައް  ކޮންސެޕްޓްޑިސްކަލްކިއުލިޔާ އަކީ ހިސާބުގެ ބައެއް   
އެއްގޮތް ބައެއް ނަމްބަރުތައް )  އް އޮޅުްނއަރާގޮތް ވެއެވެ. އަދިސިމްބަލްތަކާއި ފާހަތަ ނަށް ހިާސބުގެކުދީންދިމާވާ 

ށްެގން ލިޔުންފަދަ ތަފާުތ ގޮތްގޮތަށް ( ބަދަލުކޮ ވެސްއަށް އަދި މި ނޫން 45، 54އަށް  69، 96މިސާލަކަށް 
ބައެއް  ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީކުދިންގެ ހުންނަ  ޑިސްކަލްކިއުލިއާތައް ދިމާވެއެވެ. އުނދަގޫ
 -ކަންކަން:

 
 ނުކުރުން. އޮޅުންއަރާ ދެ ކޮންސެޕްޓެއް ނުވަތަ އެއްގޮތް ދެ ކޮންސެޕްޓެއް އެއްފަހަރާ ޓެސްޓްހ. 
ފޮންްޓ ތަފާތު ސިްމބަލް ާފހަކޮށްދޭ ގޮތަްށ  ރާނަމަ އެހެންގޮތެްއ )މިސާލު:ހިސާބުގެ ބައެއް ސިމްބަލްަތއް އޮޅުން އަށ. 

 ( ޭބނުންކުރުން. ސައިޒް ބޮޑުކޮށް ، ބޯލްޑް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުން
ބޭނުންކޮށްގެްނ ހިސާބުގެ ކޮންސެޕްޓް ) މިސާލު: މަދޮށި، ފުނައޮށް، ބޮލި .... ފަދަ ތަކެތި ( އަޞްލު އެއްޗިހި ނ. 

 ތްތަކުގެ ބޭުނންުކރުން.ބުނެދިނުމާއި ވަޒަންކުރުމުގައިވެސް އެފަދަ ވަޞީލަ
ނޑައަޅާފައިވާރ.   ކުރުން. އިތުރު 25% ގިނަވެގެން ވަގުތަށްވުރެ ފެންވަރުވަޒަން ކުރުމަށް ކަ
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 ވަގުތުއިތުރު ކުރެވޭ ކުރުމުގައި ވިސްނަންވީ ބައިތަކާއި ރު ވަޒަން ފެންވަ ކުދީން ނިސްބަތްވާ ޙާލަތު 

 އިތުރު ވަގުތު  ލިޔުން ކިޔުން ވާހަކަދެއްކުން އަޑުއެހުން
 1ޙާލަތު 
 

 
ޚާއްޞަ އާލަތްތަކާއެކު އާންމު ކުދީންނާއި އެއްގޮތަށް ެފންވަރުވަޒަްނ 

 ކުރުން.

 
   %20-%25 

 2ޙާލަތު 
 

      %50 

 3ޙާލަތު 
 

      %50 

 4ޙާލަތު 
 

ދަރިވަރުގެ އައި.އީ.ޕީގައި ހިމެނޭ ބައިތައް އެ ދަރިވަރެއްގެ ޤާބިލްކަމަށް 
  .ތްކޮށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުންޢާޔަރި

 
   %50-  100 

 5ޙާލަތު 
 

 

އެވަގުތަކަށް ބޭުނންާވ  ،ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދަރިވަރުގެ 
 ފެންވަރުވަޒަްނ ކުރުމުގެ އުޞޫލުތައް ސްކޫލުން ލަތްތަކާއެކު ޞީވަ

ނޑައަޅާ، އެ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން.  ކަ

   %25- %50 

 6ޙާލަތު 

 
ކިޔުމާއި، ލިޔުމާއި ހިސާބުގެ ކޮންސެޕްޓްތައް ދެނެގަތުމުގައި ދިމާވާ 

ޢާޔަްތކޮށް ރިތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތަކުެގ ޙާލަތާއި ދަރަޖައަށް 
 ކުރުން. ވަޒަންފެންވަރު

   %25- %50 

 

  


