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ވީޑިއޯ

އަޑ
ތައާރަފ
ނ
ތައލީމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނ އަސާސީންނާއި ،ބައިނަލްއަގްވާމީ މއާހަދާތަކން ާ
އެއްބަސްވންތަކން ކޮންމެ ކއްޖަކަށް ކަށަވަރކޮށްދީފަވާ ހައްގެއް .ތައލީމީ ހަޔާތް
ލށް އަސަރކރާނޭ
ވތަ މެދކެނޑމަކީ ކދިންގެ ހައްގތަކާ މސްތަގބަ ަ
ހއްޓި ،ނ ަ
ކަމެއް .ކޮވިޑް  19ޕެންޑެމިކން ސާބިތވި އެއްކަމަކީ ކާރިސާތަކން ދަރިވަރންގެ
ކށް
ތ އަސަރކޮށްފާނޭ ކަންކަން .މި ފަދަ ހާލަތަ ަ
ށ ނހަނ ބޮޑެ ި
ތައލީމީ ހަޔާތަ ް
ތައްޔާރވެ ،އިސްވެ ފިޔަވަޅ އެޅމަކީ ކދިންގެ ހައްގތައް ކަށަވަރކރމަށް
ކރަންޖެހޭ ކަމެއް.
ކާރިސާއަކީ ކޮބާ؟
ކާރިސާއަކީ

ދިމާވާ

ތިމާވެއްޓަށް

ލިބޭ

ކަމަކން

އިޖތިމާއީ،

ގެއްލމަކން

އިގތިސާދީ،

އަރައިގަތމަށް

އިންސާނީ

މޖތަމައަކަށް

ނވަތަ
ލިބިފައިވާ

ވަސީލަތްތަކން ފަރ ނޖެއްސޭ ކޮންމެ ހާލަތެއް .ކާރިސާތައް މައިގަނޑ ގޮތެއްގާ
ގ ސަބަބން ދިމާވާ
ވތަ ޓެކްނޮލޮޖީ ެ
ސނީ ،ނ ަ
ބެހިފައިވަނީ ގދރަތީ ،އިން ާ
ކަންތައްތަކގެ މައްޗަށް .ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ އެކި ކާރިސާތަކަށް ބަލާއިރ އެންމެ
އާއްމކޮށް ރިޕޯޓކޮށްފައިވާ ކާރިސާތަކަކީ ގަދައަށް ވިއްސާރަކރން ،ގަދައަށް
އސާރާގަ ފެންބޮޑވން އަދި އދަ އެރން.
ވައިޖެހން ،ފެނަށް ޖެހން ،ވި ް
އިމަޖެންސީ ނވަތަ ކއްލި ހާލަތަކީ ކޮބާ؟
އިމަޖެންސީ ނވަތަ ކއްލި ހާލަތަކީ ކއްލިއަކަށް ނވަތަ އަންދާޒާ ނކރެވިވާ
ކަމެއް ދިމާވެ ،އެކަމގެ ސަބަބން ދިމާވެދާނޭ ގެއްލމެއް ކޑަ ކރމަށް ވަގތން
ވަގތަށް ފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް .ކއްލި ހާލަތެއް ނވަތަ ކާރިސާއެއް
ދިމާވމަކީ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް .މި ފަދަ ކަމަކން
ދިމާވެދާނޭ ގެއްލން ގޅިފައިވަނީ ޖމްލަ ގޮތެއްގަ އެ ކަމަކަށް އޮތް ހިރާސް
(ރިސްކް) އާ އެ ކަމަކަށް ވެފައިވާ ތައްޔާރީއަށް ބިނާކޮށް .ކއްލި ހާލަތެއް ނވަތަ
އަރައްކާއަކާ (ހެޒާރޑް) ގޅިފައިވާ ހިރާސްގެ ސީރިއަސްކަން ބިނާވަނީ އެ ފަދަ
ހާދިސާއެއް

ދިމާވން

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރާ،

އެކަމން

ކރާނޭ

އަސަރ

ގނަކރމން.
ރާއްޖެއަށް ކރިމަތިވެދާނޭ ހިރާސްތަކާ ގޅޭގޮތން ތައްޔާރކޮށްފައިވާ އ.ދ .ގެ
ކޮމަން ކަންޓްރީ އެސެސްމަންޓން ދައްކާގޮތން:


1

އދި އޭގެ
ކށީގެންވާ ަ
އާއްމ ބަލިމަޑކަން :މި ކަމަކީ ދިމާވން ނހަނ އެ ަ

އަސަރ މެދ މިންވަރަކަށް ކރާނޭ ކަމެއް


ތިމާވެށީގެ ލަފަސަ ،ނަރދަމާ ،ތަގައްޔަރވން ،އަދި ކނި ބނީގެ
ށގެންވާ،
ސަބަބން ދިމާވެދާނޭ ނރައްކާ :މިއީ ދިމާވން ނހަނ އެކަ ީ
އަދި އޭގެ އަސަރ މެދ މިންވަރަކަށް ކރާނޭ ކަމެއް



ނށް ޖެހން ،ކާރިސާތަކާ ،މޫސމަށް އަންނަ
ފެން ބޮޑވން ،ފެ ަ
ބަދަލތައް :މިއީ ދިމާވން ނހަނ އެކަށީގެންވާ ،އަދި އޭގެ އަސަރ
ނ ކަމެއް
ނހަނ ބޮޑ މިންވަރަކަށް ކރާ ޭ



އ ދިމާވން ނހަނ އެކަށީގެންވާ ،އަދި
ހައްދ ފަހަނަ އަޅާ ފިކރ :މި ީ
އޭގެ އަސަރ ނހަނ ބޮޑ މިންވަރަކަށް ކރާނޭ ކަމެއް

ތައލީމީ ދާއިރާގެ ކއްލި ހާލަތްތަކަށް ތައްޔާރވެ ،އަމަލ ކރާނޭ ގޮތގެ ޕްލޭން
ގދރަތީ،

އިންސާނީ،

ތ
ވ ަ
ނ ަ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ

މވާ
ދި ާ

ތެރެއިން

އެކި

އެކި

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރވެ ،މި ފަދަ ކާރިސާއެއް ކރިމަތިވާ ދަނޑިވަޅތަކގަ އަޅާނޭ
ނ
ކމެއް .މި ގޮތ ް
ފިޔަވަޅތައް ކރީ ބައިގާ ރާވާ ،ތަރތީބކރމަކީ ނހަނ މހިއްމ ަ
'ތައލީމީ ދާއިރާގެ ކއްލި ހާލަތްތަކަށް ތައްޔާރވެ ،އަމަލ ކރާނޭ ގޮތގެ ޕްލޭން'
އެކލަވާލމގެ އަމާޒަކީ ކާރިސާއެއް ނވަތަ ކއްލި ހާލަތެއް ދިމާވާ ދަނޑިވަޅގަ
ސްކޫލަށް ދާ ހރިހާ ކދިން ،ވަކިން ހާއްސަކޮށް ނާޒކ ހާލަތގައި ތިބި
ކދިންނަށް މެދނކެނޑި ،ރައްކާތެރި މާހައލެއްގަ ،އެންމެ މަދ ވެގެން އިންޓަރ
އޭޖެންސީ ނެޓްވަރކް ފޮރ އެޑިޔކޭޝަން އިން އިމަރޖެންސީސް (އައި.އެން.އީ.އީ)
މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް ތައލީމ ފޯރކޮށްދިނން ކަށަވަރ ކރން.
ތއްޔާރވެ ،އަމަލ
މި އަމާޒގެ ދަށން ތައލީމީ ދާއިރާގެ ކއްލި ހާލަތްތަކަށް ަ
ކރާނޭ ގޮތގެ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑ މަގސަދަކީ:


ނ
ނށް ކޮށްފާ ޭ
ދިމާވެދާނޭ ކާރިސާތަކާ އޭގެ ސަބަބން ސކޫލ ދަރިވަރން ަ
އަސަރތައް ދެނެގަތން



ފޔަވަޅތައް ފާހަގަކޮށް ،ކާރިސާ ނވަތަ
ނ ި
ވަގތން ވަގތަށް އެޅިދާ ޭ
ނ
ކއްލި ހާލަތަކަށް ތައްޔާރވާން ކރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް ދެނެގަތ ް



ތައލީމާ ބެހޭވޒާރާގައި ކއްލި ހާލަތްތައް މެނޭޖކރމަށް އަމަލކރާނެ
އޮނިގަނޑ ފާހަގަކޮށް ،މި އޮނިގަނޑގެ ތެރެއިން އެކި އެކި ވާރިކިން
ގްރޫޕްތަކަށް މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅން



ކާރިސާތަކަށް

ތައްޔާރވމާ،

މި

ފަދަ

ހާލަތެއްގައި

އަމަލކރާނޭ

ގއި ހަރދަނާކރން
ގާބިލިއްޔަތކަން ތައލީމީ ދާއިރާ ަ


ތައލީމީ

ދާއިރާއާ

ސކޫލތަކަށް

ދިމާވެދާނޭ

ކއްލި

ހާލަތްތަކގައި

ކަމާބެހޭ އެކި ފަރާތްތަކާއިއެކ ގޅިގެން މަސައްކަތްކރާނޭ ނިޒާމތައް
ހަރދަނާ ކރން

2

ކއްލި ހާލަތަށް ތައްޔާރވމގެ ސްޓްރެޓަޖީ
މި ސްޓްރެޓަޖީ ބިނާވެފައިވަނީ ކާރިސާ އާ ކއްލި ހާލަތްތަކގަ އަޅަންޖެހޭ
ށ ތައްޔާރވން
މ ދާއިރާ މި ފަދަ ހާލަތްތަކަ ް
ފިޔަވަޅތައް ދެނެގަނެ ،ތައލީ ީ
ލނީ ދެ ބަޔަކަށް.
ޓޖީން މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ބަ ާ
ހަރދަނާ ކރމަށް .މި ސްޓެރ ަ
ސްޓްރަކްޗަރަލް

އެއީ

އެންޑް

އޯގަނައިޒޭޝަނަލް

ޕްރިޕެއާރޑްނަސް،އަދި

އިންފޯމޭޝަން ޕްރިޕެއާރޑްނަސް.
ސްޓްރަކްޗަރަލް އެންޑް އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ޕްރިޕެއާރޑްނަސް
މި ބައިގައި މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ބަލާނޭ ކަންކަމަކީ:


ނ ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑކަމން،
ފާއިތވީ ކާރިސާތަކން ،ވަކި ް
ލިބނ ފިލާވަޅތަކަށް ބިނާކޮށް ރައްކާތެރި އަދި ވިލންތެރި ސަގާފަތެއް
ކރިއެރވން




ކއްލި ހާލަތްތައް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑތައް މރާޖައާކރން
ގޅިގެން

މަސައްކަތްކރމާ،

ކޯޕަރޭޓް

ސޯޝަލް

ޓ
ރެސްޕޯންސިބިލި ީ

ހަރދަނާކރން


ތކާ ،ސިޔާސަތތަކާ ،އޮނިގަނޑތަކަށް
ކާރިސާތަކާ ގޅިފަވާ ގާނޫނ ަ
ނ
މަސައްކަތްތައް ފެއްތ ް



ރނޭ ނިޒާމްތަކާ ،އެ ކަމަށް ބޭނންވާ
ކއްލި ހާލަތްތަކަށް އަމަލކ ާ
ވަސީލަތްތަކާ،މވައްޒަފންނާ ،ބޭނންވާނޭ އެކި އާލަތްތަކާ ސާމާނ



ތައލީމީ ދާއިރާގައާ ،އަތޅޮ/ރަށ ފެންވަރގައާ ،ސކޫލ ފެންވަރގަ
ށ މަސައްކަތްކރން
މަދވާ ގާބިލިއްޔަތ ހައްލކރމަ ް



ހިރާސް ވަޒަން ކރން ،ވަކިން ހާއްސަ ގޮތެއްގަ ކދިންނާ ގޅންހރި
ހިރާސްތައް ވަޒަން ކރން

އިންފޯމޭޝަން ޕްރިޕެއާރޑްނަސް
މި ބައިގައި މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ބަލާނޭ ކަންކަމަކީ:


ބޭސްލައިން މައލޫމާތ ކަނޑައެޅން



ދރާލާ އިންޒާރދޭ ނިޒާމ



ށ ތައްޔާރވވެފައިވާ މިންވަރ
އާއްމ މައލޫމާތ ފޯރކޮށްދިނމަ ް



މައލޫމާތ މެނޭޖކރމގެ ނިޒާމ

ތައލީމީ ދާއިރާގަ ބޭނންކރާނޭ ސަމާލގެ ގިންތިތައް

(މިތަނގައި ހަމައެކަނި ކލަތަކާއެކ ހންނަ
ފިގަރ ދެއްކި ދާނެ .މި ފިގަރ އެންމެ
ފަހަތގައި ހިމަނާފައި)

ރ ގައި ގާއިމް
އިމަރޖެންސީ ހާލަތގައި ތަޢލީމ ފޮރކޮށްދިނމަށް މިނިސްޓް ީ
ކރެވޭ ނިޒާމތައް (ނވަތަ އޮނިގަޑތައް)
އެސްކިޑް:
އ ހިންގާނީ އެސްކިޑްގެ ފަރާތން .އެސްކިޑގެ
މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި މި ބަ ި
އެޑިޔކޭޝަން އިން އިމަރޖެންސީ ސެކްޝަނން .މި ސެކްޝަންގެ މައިގަޑ
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މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަކީ:


ސިޔާސަތާއި މަގދެއްކން އަދި މި ކަމގެ ލީޑަރޝިޕް ނެގން.



އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑް ސެންޓަރ ގާއިމ ކރާ އިރ ،ކޮމާންޑް އެންޑް
ކޮންޓްރޯލް އާ ހަވާލވން.



ކަމާ ގޅޭ ހރިހާ ހިއްސާދާރންނާއި ގޅިގެން ރެސްޕޮންސް ހަރަކާތްތައް
ވިލަރެސް ކރން.

މި މަސައްކަތގައި މަގދައްކައިދޭނެ ގިނަ ބައިނަލް އަޤަވާމީ އަދި ގައމީ
ފެންވަރގެ ޤާނޫނ ތަކާއި ،ސިޔާސަތތަކާއި ޕްލޭން ތަކާއި އޮނިގަޑތައްވޭ.
ބައިނަލް

އަޤްވާމީ

މށް
ސަމާލކަ ަ

އަންނަ

ވަރގެ

ލ
ކއް ި

އ
ހާލަތްތަކގަ ި

ޓއަރިން ކޮމިޓީގެ
ގޑަކީ އިންޓަރ އޭޖެންސީ ސް ި
ޙަރަކާތްތެރިވމަށް އޮންނަ އޮނި ަ
އެޑިޔކޭޝަން ކްލަސްޓަރ .މި ކޮމިޓީގައި ރާއްޖެއަށް އެހީވާ އދ ގެ ޖަމްޢިއްޔާ
ސޓަރ ރާއްޖޭގައި
ތަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔކޭޝަން ހިމެނޭނެ .މި ކްލަ ް
ޗެއަރ ކރާނީ ޔނިސެފންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔކޭޝަނން .ކޯ ޗެއަރ ގެ
ގޮތގައި.
އިމަރޖެންސީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ
މިއީ މިހާރ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔކޭޝަނން ތަފާތ  12ދާއިރާއިން 21
މެމްބަރންގެ

މަށްޗައް

އެކލެވިގެން

އފައްދާފައިވާ

އެޑިޔކޭޝަން

އިން

އިމާރޖެންސީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ އިތރން ،މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ މެންބަރން
ކމިޓީއެއް .މި ކޮމިޓީގެ މައިގަޑ މަސައްކަތަކަށް
ހިމަނައިގެން އަލަށް އފައްދާ ޮ
ވާނީ ކއްލިހާލަތް ތަކގައި ތަޢލީމ ފޯރކޮށްދޭނެ ގޮތްތައް މި ދާއިރާގައި
ދ
ތ ބެލން .އަ ި
ގ ް
ރެވމާއި ،ވިލަރެސް ކރމާއިތަންފީޒކރމާއި ހިނގާނހިނގަ ޮ
މިކަމގައި އެސްކިޑަށް އެހީތެރިވެދިނން .މި ކޮމިޓީ ގެ ޗެއަރ އަކި އެސްކިޑް ގެ
މސައްކަތް ތަކގެ
މބަރންނާއި ަ
ޓގައި ހިމަނާނެ މެ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް .މި ކޮމި ީ
ތަފްސީލ މި ޕްލޭގައި ހިމަނާފައިވާނެ.
އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް
ވ އިމަރޖެންސީ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ
ކާރިސާއެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކރިން ދެންނެ ި
ގެ ޗެއަރ ނވަތަ އެސްކިޑްގެ ޑީޖީ އެކަމގެ މަޢލޫމާތ ވަގތން މި ދާއިރާގެ
އ އިންސިޑެންޓް
ވަޒީރަށް އަރވާނެ .ވަޒީރގެ ލަފާފޅާ އެއްގޮތަށް މިނިސްޓްރީގަ ި
ވނީ އިމަރޖެންސީ
އބަ ާ
ކޮމާންޑް ސެންޓަރ ގާއިމ ކރެވޭނެ .މި ސެންޓަރގައި ތި ް
ނސްޓަރ އިތރަށް
ބވި ހރިހާ މެމްބަރންނާއި މި ި
ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ތިއް ެ
ކަޑައަޅއްވާ މެމްބަރން.
ނ ތަނެއް
ކާރިސާ އަށް ބަލާ އިންސިޑެންޓް ކޮމާންޑް ސެންޓަރ ގާއިމް ކރމަށް ތި ް
ނސްޓްރީގެ ޖަލްސާ ކރާ ކޮޓަރި  ،1ވެލާނާގޭ 9
ފާހަގަ ކރެވިފައިވޭ .އެއީ މި ި
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ރތަމަ އޮޕްޝަން)
ވަނަ ފަންގިފިލާ (ފ ަ
އެން.އައ.އީގެ ކޮންފަރެންސް ކޮޓަރި (ދެވަނަ އޮޕްޝަން)
އ ހރި ސްކޫލެއްގެ ހޯލް (ތިން ވަނަ އޮޕްޝަން).
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހިސާބެއްގަ ި
ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ގެ އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރަކަށް ވާނީ މިނިސްޓަރ.
އށް ގެންދެވމަށް
މިނިސްޓަރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިނގެންނެވޭ ބައްދަލވންތައް ކރި ަ
ވަގތީ

ކޮމާންޑަށް

ބޭފޅަކ

މިނިސްޓަރ

އައްޔަނ

ކރައްވާނެ.

ޑިޕިއޓީ

ކޮމާންޑަރަކަށް ވާނީ އެސްކިޑްގެ ޑީޖީ.
ކޮމިއނިކޭޝަން ޓްރީ ބޭނން ކރެވިދާނެ

ކއްލި ހާލަތގައި މވާސަލާތ ކރން.
ޒކޮށް މަޢލޫމާތ
ކށް ތަ ާ
ކއްލި ހާލަތް ތަކގައިވެސް ކަމާ ބެހޭ ހރިހާ ފަރާތްތަ ަ
އ
ނ ގޮތގެ ގަހެ ް
ފޯރކޮށް ދިނމަކީ ވަރަށް މހިއްމ ކަމެއް .މވާސަލާތ ހިންގާ ެ
އވާނެ.
(ޗާޓެއް) މި ޕްލޭންގައި ހިމަނާފަ ި
މަސައްކަތ ކޮމިޓީތައް
ކއްލި ހާލަތް ތަކގައި ތަޢލީމގެ ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގމަށާއި ކަމާ ގޅޭ
ނ
އ އެސްކިޑަށް އެހީވމަށް މި ޕްލޭން ދެ ދަށ ް
އެންމެންނަށް ތަންރީނ ދިނގަ ި
ތިން މަސައްކަތ ގްރޫޕް (ވަރކިންގ ގްރޫޕް) އފެދޭނެ .އެއީ؛
-

ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ޑިސާސްޓަރ ރިސްކް ރިޑަކްޝަން އެންޑް
ކލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން.

-

ވަރކިންގ ގްރޫޕް އޮން ހެލްތް އިމަރޖެންސީޒް އެންޑް ސްކޫލ ސޭފްޓީ،
އަދި

-

ވަރކިންގ

ގްރޫޕް

އޮން

ޕްރިވެންޓިންގ

ކައންޓަރިންގ

އެންޑް

ވައަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިސަމް.
މިއީ އެއްފަހަރާ އފައްދައިގެން ހިންގާ ގްރޫޕް ތަކެއް ނޫން .ނަމަވެސް ބޭނން
ގބިލްކަން އިތރ
މނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގައި މި ކަމގެ ާ
ޖެހޭ ވަރަކން އފައްދާ ި
ރ ގްރޫޕް ތަކެއް .މި ގްރޫޕް ތަކާ ހާވާލ ކރެވޭ
ކރމަށް ވަރަށް ބޭނން ތެ ި
މަސައްކަތްތައް މި ޕްލޭންގައި ހިމާނާފައިވޭ.
ނ ހަރދަނާ ކރން
ބައިވެރިން ނާއެކ އޮންނަ ގޅ ް
ބޮޑެތި ކއްލި ހާލަތްތަކގައި މިނިސްޓްރީ އެކަނި އެކަމން އަރައިގަންނާ ގޮތެއް
ނހޯދޭނެ ތީ ،އަބަދވެސް މަސައްކަތް ކރާނީ ކަމާ ގޅން ހރި ސަރކާރާއި،
ހިލޭސާބަހަށް

މަސައްކަތް

ކރާ

ފަރާތްތަކާއި،

އެހީދޭ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކާ ގޅިގެން .މި ގޮތން މިފަދަ ގިނަ
ފަރާތްތަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔކޭޝަނާ މިހާރވެސް ވަރަށް ބަދަހި ގޅމެއް
ސ މިފަދަ ގޅންތައް އިތރަށް ހަރދަނާ ކރމަށާއި
ވޭ .ކރިއަށް އޮތްތަކގައި ވެ ް
އާ ފަރާތްތަކާއެކ ގޅން ތައް ގާއިމް ކރމަށް މަސައްކަތް ކރެވޭނެ.
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އމް .އެން.ޑީ.އެފް
ކށް ބަލާއިރ އެން.ޑީ.އެމް.އޭެ ،
މިހާރވެސް އޮންނަ ގޅން ތަ ަ
/ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއ ،އެން.ސީ.ޓީ.ސީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ރެޑް
ކްރެސެންޓް،

އެންވަޔަރަންމަންޓް،

ކްލައިމެޓް

ޗޭންޖް

އަދި

ޓެކްނޮލޮޖި

މިނިސްޓްރީ ،ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އަދި ސޯޝަލް ސަރވިސަސް މިނިސްޓްރީ ،ފަދަ
އިދާރާތައް ހިމެނޭ.
ގޅންތައް އިތރަށް ގާއިމްކޮށް އަދި ހަރދަނާ ކރމަށް މަސައްކަތް ކރެވޭނެ
އިތރ ފަރާތްތަކގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ކައންސިލް ތަކާއި ،އަތޮޅ ކައންސިލް ތަކާއި
ރަށ ކައންސިލްތަކާއި ،އަންހެނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކރާ ކޮމިޓީ
ތަކާއި ،ޕީޓީއޭ ތަކާއި ދަރިވަރންނާއި ،ސްކޫލތަކާ ގޅން ހރި ޔނިފޯސް
ބޮޑީތައް ހިމެނޭނެ.
މި ޕްލޭނގައި ،ކރިއަށް އޮތް ތަނގައި ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ލަފާ ކރާ  4ކާރިސާ
އސަރކޮށްފާނެ މި
ދނެ ގޮތގެ އަންދާޒާ ތަކަކާއިަ ،
ނވަތަ އަރައްކާ ތަކެއް ދިމާވެ ާ
ދާއިރާގެ

ދަރިވަރންނާއި

ހިމަނާފައިވާނެ.

މވައްޒަފންގެ

އަންދާޒާ

އ
ތަކާ ި

އެނަލިސިސް

ލ
އަދި މި ފަދަ ސިނާރިއޯ ތަކަށް ތައްޔާރ ވާނެ ގޮތާއި ،ކއް ި

ނ ގޮތާއި" ،އައި.އެން.އީ.އީ" ގެ އެންމެ ދަށް
ހާލަތގައި ހަރަކާތް ތެރިވާ ެ
ހންގާނެ  4އަރައްކާ އެއް
މިންގަޑން ތަޢލީމ ފޯރިކޮށްދިނމަށް ހަރަކާތްތައް ި
ހިމަނާފައިވާނެ.

ސްކޫލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭންގެ ގައިޑް 2022

އަޑ
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ވީޑިއޯ

ށ
މހައި ފަރާތްތަކަ ް
މި ގައިޑގެ މައިގަނޑ އަމާޒަކީ ސކޫލތަކގެ ކަމާބެހޭ އެން ެ
މށް ޕްރޮގްރާމްތައް
ގނެ ،އެކަމާ ގޅޭގޮތން ހޭނ ަ
ދިމާވެދާނޭ ހިރާސްތައް ދެނެ ަ
ބައްޓަންކޮށް،

ޖމްލަ

ހާލަތްތަކގައިވެސް

ތއްގައި
ގޮ ެ

ފެންވަރ

ރަނގަޅ

ވިލންތެރިކަން
ގޮތެއްގައި

އިތރކޮށް،
ތައލީމ

ކއްލި

ފޯރކޮށްދިނމގެ

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސމަށް އެހީތެރިވން .މިގޮތން މި ގައިޑގެ މަގސަދަކީ:


ސކޫލ ހިންގާ ފަރާތްތަކާއިމ ދަރިވަރންނާ މދައްރިސންނަށް ރައްކާތެރި
މާހައލެއް ގާއިމކރމަށް އެހީތެރިވެދީ މަގ ދެއްކން



ދިމާވެދާނޭ

އެކި

ކާރިސާތަކާ،

މދައްރިސންނާ ބެލެނިވެރިން
އިންސާނންނާއި ،އުމްރާނީ

ނރައްކާތަކަށް

ދަރިވަރންނާ،

އަހލވެރިކރމާ ،މި ފަދަ

ކަމަކން

ދނޭ
ލިބި ާ

ގއްލުން
ެ

ގތުން
ޮ

ސުކޫލަށް

ކުޑަކުރުމަށް ކުއްލި ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމާ ،އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރާނޭ
ނ
ތ ް
ކަންތައްތައް ދެނެގަ ު


ކއްލި ހާލަތަކާ ގޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅތަކގެ ތަފްސީލް ބަލަހައްޓާ ،އެކަމާ
ނތައް ރެކޯޑކރން ކަށަވަރކރން
ގޅިގެން ނިންމާ ނިންމ ް



ގތެއްގައި ކަމާ ގޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރާނޭ
ބޭނންވާ މައލޫމާތ އަވަސް ޮ
ނިޒާމ ކަށަވަރކރން



ނ
ކިޔަވައިދިނމާއި ،މި ކަމާ ގޅޭ އިދާރީ ކަންތައްތަކަށް ކރިމަތިވެދާ ޭ
އވަހަކަށް
އންމެ ަ
ބޑަކަށް މަދކޮށް ،ވީ ެ
މެދ ކެނޑންތައް ވީ އެންމެ ޮ
ނ
އާއްމ ހާލަތަށް ރޖޫއަވ ް

ކޮންމެ ސކޫލަކންވެސް ސްކޫލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރކޮށް،
ނ ބަދަލތައް ،ވީ
ޅން ޖެހޭނެ .މި ޕްލޭނަށް ގެން ަ
ތައލީމާބެހޭ ވޒާރާއަށް ހށަހަ ަ
އެންމެ

އަވަސް

މއްދަތެއްގާ

ތައލީމާބެހޭ

ވޒާރާއަށް

އަންގަންޖެހޭނެ.

ގ
މީ ެ

ވސް 'އެމެޖަންސީ ކޮންޓްރޯލް އޮގަނައިޒޭޝަން' އެއް
އިތރން ،ކޮންމެ ސކޫލަކން ެ
އެކލަވާލަން ޖެހޭނެ .އަދި މި ފަދަ ހާލަތްތަކަށް ދަރިވަރންނާ ،ސކޫލ އެންމެހައި
މރީނ ކރަން ޖެހޭނެ.
މވައްޒަފން އަހލވެރިކޮށް ،ތަ ް
ސްކޫލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން (އެސް.އީ.އޯ.ޕީ) ތައްޔާރ ކރާނެ ގޮތގެ
ޚހާސާ:
އ މާނަކރން
ސކޫލަށް ދިމާވާ ކއްލި ހާލަތްތަ ް
ގ
ވތަ އިންސާނން ެ
ތައލީމީ ދާއިރާއަށް ދިމާވާ ކއްލި ހާލަތްތަކަކީ "ގދރަތީ ނ ަ
ގ ދިރިއޅމާ ،އެ
އަމަލން ކރިމަތިވާ ކާރިސާއަކން ،ކރ މއްދަތެއްގައި ،ކދިން ެ
ޖހޭ އަޅާލމާ ،އެ ކދިންގެ ތައލީމަށް އަސަރކޮށް ،އޭގެ
ކދިންނަށް ފޯރކޮށްދޭން ެ
ސަބަބން ތައލީމ ލިބިގަތމގެ ހައްގަށް ހއްޓން އަރައި ،މެދ ކެނޑި ،ނވަތަ
ތ
ހރަސް އެޅޭ ކޮންމެ ހާލަތެއް" .މިއީ އާންމ ގޮތެއްގައި ކއްލިއަކަށް ނވަ ަ
އަންދާޒާ ނކރެވި ދިމާވާ ،އެކަމގެ ސަބަބން ދިމާވެދާނޭ ގެއްލމެއް ކޑަ ކރމަށް
ވަގތން ވަގތަށް ފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭ ކަންކަން.
ކއްލި ހާލަތަށް އިޖާބަ ދިނން
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އ
ކށް އިޖާބަ ދިނމގަ ި
ތިރީގައި އެ ވަނީ ސކޫލތަކަށް ދިމާވެދާނޭ ކއްލި ހާލަތްތަ ަ
ތައްޔާރވމަށް ބަލަންޖެހޭ އާންމ މިންގަނޑތަކާ ޒިންމާތައް:
ޓ
މެނޭޖްމަން ް


އަހަރީ އެސް.އީ.އޯ.ޕީ ތައލީމާ ބެހޭ ވޒާރާއަށް ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ
ނ
ހށަހެޅ ް



ނ
އެ ސކޫލަކާ ،އެ ސކޫލެއް ހިމެނޭ މާހައލަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ދިމާވެދާ ޭ
އ
މށް ކއްލި ހާލަތާ އަރައްކާގެ އެސެސްމަންޓެ ް
ކއްލި ހާލަތްތައް ދެނެގަތ ަ
ކޮންމެ

އަހަރަކ

އެ

ސކޫލެއްގެ

އިސް

ވެރިޔާ

ހިންގން.

މި

އ
އެސެސްމަންޓް ހިންގާނޭގޮތް މި ގައިޑގެ  4ވަނަ އިތރބައިގަ ި
ނ
ހިމެނިފައިވާ ެ


ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ މައިގަނޑ އަދި ދެވަނަ 'ކޮމާންޑް ޕޯސްޓް'ތައް
ކަނޑައެޅން



ކޮމާންޓް ޕޯސްޓްތަކާ ،ކަނޑައަޅާފައިވާ 'ވޯ ރޑަން ލީޑާޒް' އާ ދެމެދ
އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މއާމަލާތް ކރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ
ކަށަވަރކރަންވާނެ



ކަމާ ގޅޭ ހރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޒިންމާއާ ،ހަވާލކރާ ކަންތައްތަކަށް އެ
ފަރާތްތައް

އަހލވެރިވެފައިވާ

ކަން

ސކޫލގެ

އިސް

ވެރިޔާ

ކަށަވަރކރަންވާނެ


ދ ވަގތ
ކއްލި ހާލަތްތަކގަ އަޅާ ފިޔަވަޅތައް އެކަންތައް ހިނގަމން ާ
ރިކޯޑކޮށް ،އެކަށީގެންވާ ހރިހާ އސޫލތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން ސކޫލގެ
އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރކރަން ޖެހޭނެ.

ޕްލޭނިންގ


ލތީ ހިދމަތްތައް ބޭނންކރމަށް ތަމްރީނ
ހރިހާ ވޯ ރޑަނންނަށް މއާސަ ާ
ފޯރކޮށްދިނން ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރކރަން ޖެހޭނެ



ހރިހާ ވޯ ރޑަނންނަށް ކޮމާންޓް ޕޯސްޓގައި ބޭނންކރާ ޗާޓތައް ކިޔމާ،
ވކަން ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރ
ބޭނންކރމަށް އަހލވެރިވެފައި ާ
ކރަން ޖެހޭނެ

ކއްލި ހާލަތެއްގައި ހާސްވމާ ،ސައްހަ ނޫން މައލޫމާތ ދައރވމގެ ފރސަތ
ހއްޓވމަށް މި ޕްލޭނާ ގޅޭ މހިއްމ މައލޫމާތ (މިސާލަކަށް ދަރިވަރން ދޫކރާނޭ
ގ އިސް ވެރިޔާ
ނށް ސކޫލ ެ
ށއިރ ބެލެނިވެރިން ަ
ގޮތްތައް) ދިރާސީ އަހަރ ފެ ޭ
ފޯރކޮށްދޭން ޖެހޭނެ .މި ގޮތން ޕީ.ޓީ.އޭ ބައްދަލވމަކން ،ނވަތަ ޑްރިލްއަކން
ނ
ނވަތަ ލިޔެކިޔމންވެސް މި މައލޫމާތ ފޯރކޮށްދެވިދާ ެ
އޮޕަރޭޝަންސް


8

އަންނަނިވި އސޫލތައް ޕްލޭން ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން ސކޫލގެ އިސްވެރިޔާ

ކަށަވަރ ކރަންޖެހޭނެ
ތ
 oފރަތަމަ އެހީ (ފަސްޓް އެއިޑް) ދޭނޭ ގޮ ް
ތ
ގނޭގޮ ް
 oހޯދމާ ،ސަލާމަތްކރމގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފައްޓާ ހިން ާ
 oއިވެކިއޝަން
ނ
 oތަނގެ ސަލާމަތްތެރިކަ ް
 oލިބިފައިވާ ގެއްލން އެސެސްކރާނޭ ގޮތް


އަންނަނިވި

ވާރޑަނންނަށް

އެކަށީގެންވާ

ތަމްރީނ

ނ
ފޯރކޮށްދިންކަ ް

ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރކރަން ޖެހޭނެ
 oސެކިއރިޓީ އެންޑް ބިލްޑިންގ އޮޕަރޭޝަންސް ވޯ ރޑަން
 oފަސް އެއިޑް އޮފިސަރން
 oސްރއާޗް އެންޑް ރެސްކިއ އޮފިސަރން
 oއިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވޯ ރޑަނން
 oސްޓޫޑަންޓް ރިލީޒް ވޯ ރޑަނން


މި ގައިޑގެ  16ވަނަ އިތރބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑްރިލްތައް
ގަވައިދން ހިންގާކަން ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރކރަންވާނެ
 oފަށާ ތައލީމގެ ސކޫލަކން އަހަރަކ  3ފަހަރ ޑްރިލް
ނ
ހިންގ ް
ނ އަހަރަކ  2ފަހަރ ޑްރިލް
 oސާނަވީ ތައލީމގެ ސކޫލތަކ ް
ނ
ހިންގ ް



ސމަންޓް (ޕީ.އޭ) ސިސްޓަމް ރަނގަޅަށް
ސކޫލގެ ޕަބްލިކް އެނައން ް
މަސައްކަތްކރޭތޯ ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރ ކރަންވާނެ .ޕީ.އޭ
ސިސްޓަމް

ސކޫލެއް ނަމަ

ނެތް

މައލޫމާތ

ފޯރކޮށްދޭނޭ

އެހެން

އިންތިޒާމް ،މިސާލަކަށް މައލޫމާތ ފޯރކޮށްދޭނޭ ވަކި ބަޔަކ ކަނޑައެޅން
ލޮޖިސްޓިކްސް


ކއްލި

ހާލަތެއްގައި

ވޮލަންޓިއަރން

ނ
ގޅިގެ ް

އެއްކރާނޭ

މަސައްކަތް
އިންތިޒާމ

ކރމާ،

މވައްޒަފންނާ

ކަނޑައަޅައި

ޕްލޭންގައި

ހިމެނިފައިވާކަން ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރ ކރަންވާނެ


ނ
ކއްލި ހާލަތގައި ބޭނންވާނޭ ސާމާނ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެ ް
ހރިކަން ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ކަށަވަރ ކރަން ވާނެ .މި ފަދަ
ސާމާނގެ ލިސްޓެއް މި ގައިޑގެ  6ވަނަ އިތރބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެ.

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން


ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ އަންނަނިވި ކަންތައް ކަށަވަރ ކރަންވާނެ:



މ ބެހޭ
ޖހޭނެ ތަކެއްޗާ ސާމާނ ތައލީ ާ
ކއްލި ހާލަތގައި ބޭނންކރަން ެ
ނ
ގތް ހަމަޖެހިފައިވ ް
ވޒާރާއަށް ހށަހަޅައި ،ލިބޭނޭ ޮ
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ކއްލި ހާލަތެއްގައި ކރާ ހަރަދތައް ރިކޯޑކރމާއި ،މި ފަދަ ހާލެއްގައި
ވ ރިކޯޑތައް ހޯދމަށް މަސައްކަތްކރން
ގެއްލިފައިވާ ނވަތަ ހަލާކވެފައި ާ

ނ
ނޮޓިފިކޭޝަ ް


އޒަފެއްގެ
ވރެއްގެ ފަރާތން ،ނވަތަ މވަ ް
ހާދިސާއެއް ދިމާވި ކަން ދަރި ަ
ވތަ
ނ ަ

ފަރާތން،

އިދާރާއަކންވެސް

އާންމ

ލިބިދާނެ.

ފަރާތަކން،
ފަދައިން

މ
ި

ސަރކާރގެ

ވތަ
ނ ަ
ހާދިސާއެއް

ދިމާވިކަމގެ

ށ
މައލޫމާތ އެންމެ ފރަތަމަ ލިބޭ ފަރާތަކން ވީ އެންމެ ބޮޑަކަ ް
ލންވާނެ:
ލބޭތޯ ބަ ަ
އަންނަނިވި މައލޫމާތ ި
 oމައލޫމާތ ދިން ފަރާތާ ،އިދާރާއާ ،ގޅޭނޭ ނަމްބަރ ނވަތަ
ގޮތް
 oހާދިސާ ދިމާވި ސަރަހައްދ ނވަތަ ތަނގެ ފރިހަމަ މައލޫމާތ
 oހާދިސާގެ ތަފްސީލް
 oހާދިސާއާ ގޅޭ އަރަކައާބެހޭ މައލޫމާތ
 oމިހާތަނަށް

ގޅޭ

ހާދިސާއާ

މައލޫމާތ

ވ
ފޯރކޮށްދީފައި ާ

އ
އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ް
ވ އިންސްޓްރަކްޝަންސް
 oމިހާތަނަށް އަމަލކރމަށް ދީފައި ާ
 oމިހާރން

މިހާރަށް

އެހީ

ވ
ބޭނން ާ

ނވަތަ

ކރަންޖެހޭ

އ
ކަންތައްތަ ް
ނ
 oމިއަށްފަހ އިތރަށް މައލޫމާތ ފޯރކޮށްދޭނެތޯއާ ،ފޯރކޮށްދޭ ޭ
ވަގތ
ގޅިގެން މަސައްކަތްކރމާ ،މަސައްކަތް ވިލަރެސްކރން
ސކޫލް އެމެޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް
ސކޫލް

އެމެޖެންސީ

މެނޭޖްމަންޓް

ޓީމަކީ

އެސް.އީ.އޯ.ޕީ

ތައްޔާރކޮށް

ތަންފީޒކރމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތް .މި ޓީމގެ ވެރިޔަކީ އެ ސކޫލެއްގެ އިސް ވެރިޔާ.
އ ހިމެނިދާނެ:
ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާގެ އިތރން އަންނަވި ފަރާތްތައް މި ޓީމގަ ި


ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާގެ ނައިބ



ޕީ.ޓީ.އޭ ގެ ނައިބ ރައީސް



ސޕަވައިޒަރންނާ ،ހެޑް ޓީޗަރން/ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެރިން



ސކޫލގެ އިދާރީ އިސް މވައްޒަފން



ނ
ބެލެނިވެރި ް



ސކޫލގެ ލީޝަރޝިޕް މަގާމތަކގައި ތިބި ދަރިވަރން



ނ
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކގެ މަންދޫބ ް

ސކޫލް އެމެޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމގެ ޒިންމާތަކަކީ:
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ނ
ޕްލޭން ތަންފީޒކރާގޮތް މިނ ް



ޕްލޭން މރާޖައާކޮށް ގަވައިދން އަދާހަމަ ކރން



ތަމްރީނތަކާ ،ޑްރިލްތަކާ ،ތައްޔާރވން މިނާނޭ ހަރަކާތްތައް ހިންގން



ނ
ދނެގަތ ް
ސަލާމަތީ ބޭނންތައް ެ



'ސްކޫލް ބިލްޑިން އެސެސްމަންޓް'ތައް ތައލީމާބެހޭ ވޒާރާއާ ގޅިގެން
ނ
ހިންގ ް



ތައްޔާރކަމާ ގެއްލން ކޑަކރމަށް ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް ސކޫލގެ
ރންޖެހޭ
ތތަކާއި ގޅިގެން ހޯދމަށް ކ ަ
އ އެކި ފަރާ ް
ބަޖެޓން ހޯދމާ ި
ނ
ކަންކަން ތަރތީބކރ ް



ށ
ނއިޒޭޝަން (އީ.ސީ.އޯ) މެމްބަރންނަ ް
އެމެޖެންސީ ކޮންޓްރޯލް އޯގަ ަ
ބޭނންވާ ތަމްރީނތައް ހަމަޖެއްސމަށް މަސައްކަތްކރން



ކާރިސާތަކާ

ގޅޭގޮތން

ދަރިވަރންނާ،

ނނާ
މވައްޒަފ ް

ނ
ލނިވެރި ް
ބެ ެ

އަހލވެރިކރވން
އހަރަކ  4ފަހަރ
ަ
މ މަދ ވެގެން
ސކޫލް އެމެޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް ޓީ ް
އދަލވމގައި ކަމާގޅޭ ހާލަތ ބަޔާންކރާ ރިޕޯޓތައް
ބައްދަލކރަންވާނެ .އަދި މި ބަ ް
މރާޖައާކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތައް ދެނެގަނެ ،ގެއްލން ކޑަކރަން ކރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކރަންޖެހޭނެ.
އިމަރޖެންސީ ކޮންޓްރޯލް އޯގަނައިޒޭޝަން
ވ
އިމަރޖެންސީ ކޮންޓްރޯލް އޯގަނައިޒޭޝަނަކީ ސކޫލ ތެރޭގައި އެކލަވާލާފައި ާ
ޓީމެއް.

އީ.ސީ.އޯގެ

މައިގަނޑ

ޒިންމާއަކީ

ކއްލި

ހާލަތެއްގައި

އަޅަންޖެހޭ

ނ
ފިޔަވަޅތައް ވިލަރެސްކރން .މި އޯގަނައިޒޭޝަން އެކލެވިގެންވަ ީ


ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ނވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް



ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާގެ ނައިބ ނވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް



ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން ލީޑަރ



ކޝަން އޮފިސަރ
އިންފޯމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއނި ޭ



އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ލީޑަރ



ސްޓޫޓަންޓް ރިލީޒް ލީޑަރ



ފަސްޓް އެއިޑް (ފރަތަމަ އެހީ) ލީޑަރ



ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއ (ހޯދާ ،ސަލާމަތްކރން) ލީޑަރ



ސެކިއރިޓީ އެންޑް ބިލްޑިންގ އޮޕަރޭޝަންސް ލީޑަރ

ކއްލި ހާލަތްތައް ގިންތިކރާނޭ މިންގަނޑ
ކއްލި ހާލަތްތަކަށް އިޖާބަ ދިނމގައި އެ ހާލަތގެ ގިންތިއަށް ރިއާޔަތްކރަންޖެހޭ.
ނނިވި ކަންކަމަށް ބަލާފަ:
ނ ަ
ހާލަތގެ ގިންތި ބިނާވަނީ އަ ް


ލބިދާނޭ ގެއްލމގެ ބޮޑ ކޑަ މިން
ހާލަތގެ މއްދަތާި ،



ކއްލި ހާލަތގެ ހާދިސާއެއް ހިނގމގެ ކރިންނާއި ،ހިނގމގެ ފަހަށް
ރިއާޔަތްކޮށް



ކއްލި ހާލަތގެ ދަރަޖަ (ކޑަ ،މެދ މިންވަރ ،އަދި ބޮޑ)

ކއްލި ހާލަތްތަކާއި ބާދީލީ އިންތިޒާމްތައް (ކޮންޓިންޖެންސީ ސްޓްރެޓެޖީޒް)
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ޗާޓް ބޭނން ކރމަށް

ބާދީލީ

އިންތިޒާމތަކަކީ

ހާލަތެއް

ލ
ކއް ި

މެދވެރިވެއްޖެ

ނމަ
ަ

އެއާ

މެދ

އޔާރވމަށް ކަނޑައަޅާ ތަރތީބކޮށްފައިވާ ކަންކަން.
އަމަލކރމަށް ކރީބައިގައި ތަ ް
މި ކަމގައި ބޭނންކރެވިދާނޭ އިންތިޒާމތަކަކީ:
ޑަކް އެންޑް ކަވަރ ސްޓެރެޓަޖީ
މިއީ ދަރިވަރންނާ މދައްރިސން ގަޔަށް މަތިން އެއްޗެއް ވެއްޓިދާނޭ ނރައްކަލަކަށް
މެދވެރިވާ ހާލގާ އަމަލ ކރަންޖެހޭ ގޮތް.
ތަފްސީލ


ސކޫލގެ

ވެރިޔާ

އިސް

އަންނަނިވި

އިއލާނ

ޕީ.އޭ.

ސސްޓަމް
ި

މެދވެރިކޮށް ކިޔން (ބިން ހެލމގެ ހާލަތެއްނަމަ ވީ އެންމެ ރަނގަޅ
ގޮތަކަށް އެންމެނަށް އަންގައި ދިނން)
" oހރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލކަމަށް .މި ވަގތ އަހަރމެން މި
ގ
މން ެ
ހލަތގެ ބާވަތް) ތަޖރިބާކރަމންން .އެން ެ
ދަނީ (ކއްލި ާ
ޑ
ނނާ މވައްޒަފން 'ޑަކް އެން ް
ރައްކަލަކަށް ހރިހާ ދަރިވަރ ް
ވތް)
ކަވަރ" ކރމަށް އަންގަން .މި ގޮތަށް (ކއްލި ހާލަތގެ ބާ ަ
ނިމެންދެން

ނޫނީ

އިރޝާދ

އިތރ

ނ
ދެންނެ ް

ނ
ތިބ ް

އަންގަން"


އެތެރޭގަ

ނަމަ،

ޝން
އިވެކިއއޭ ަ

އެންޑް

އެސެމްބްލީ

ވާ ރޑަންސް

ދަރިވަރންނަށް 'ޑަކް އެންޑް ކަވަރ' ކރމާ ،އަތް ބޮލގައި އެޅާ ބޯ
ފޮރވމަށް އިރޝާދ ދޭން


ބޭރގައި

ނަމަ،

އިވެކިއއޭޝަން

އެންޑް

އެސެމްބްލީ

ވާރޑަންސް

ދަރިވަރންނަށް ކޑަ ދޮރތަކަށް ފރަގަސްދީ ،ބިންމައްޗަށް ތިރިވެ ،ކަކލ
ގއި އަޅައި ބޯ ފޮރވމަށް އިރޝާދ ދޭން.
ތެރެއަށް ބޯ ލައި ،އަތން ބޮލ ަ


އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް އަދި ދަރިވަރން ވީ
އެންމެ ބޮޑަކަށް ކޑަ ދޮރތަކާ ދރަށް ދާން މަސައްކަތްކރަން ވާނެ.

ޝެލްޓަރ އިން ޕްލޭސް ސްޓްރެޓަޖީ
މިއީ ވިހަ ދމާ،

ވައިގެ

ތރޭގައި ހިމެނޭ ވިހަ
ެ

މާއްދާއަކން

ދަރިވަރން

މ
ށ ބޭނންކރާނޭ އސޫލވެި .
އތެރެއަށް ގެނައމަ ް
ރައްކާތެރިކރަން އެ ކދިން ެ
ވއްޒަފން އެކަހެރި
ގޮތަށް އަމަލކރާނީ ބޭރގެ މާހައލން ދަރިވަރންނާ މ ަ
ކރަންޖެހޭ ހާލަތގަ .އަދި މި ފަދަ ހާލަތގައި އިމާރާތގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަން
ޝލްޓަރ އިން ޕްލޭސް ސްޓްރެޓަޖީ އަށް އަމަލކރާ
ެ
ނިޒާމ ނިތްވާލަން ޖެހޭނެ.
ތރިވާންޖެހޭ.
ވަގތ ބޭރތެރޭގެ ވައިން ރައްކާ ެ
ތަފްސީލް
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ސކޫލގެ

އިސް

ވެރިޔާ

އަންނަނިވި

އިއލާނ

ޕީ.އޭ.

ސސްޓަމް
ި

މެދވެރިކޮށް ކިޔން
" oހރިހާ

އެންމެންގެ

ބޭރތެރޭގައި

ސަމާލކަމަށް.

ދިމާވި

ނ
ފއިވމާއެކ ،ޝެލްޓަރ އި ް
ހާދިސާއެއްގެ މައލޫމާތ ލިބި ަ
މނައަކީ
ޕްލޭސް ސްޓްރެޓަޖީ އަށް އަމަލކރަން އަންގަން .މީގެ ާ
ނ އިމާރާތގެ އެތެރެއަށް ވަދެ،
ހރިހާ ދަރިވަރންނާ މވައްޒަފ ް
ދޮރތަކާ

ކޑަ

ލައްޕައި،

ދޮރތައް

އެއަރ

ކޯންތައް

ނިތްވާލައިގެން ތިބން .ބޭރގައި މި ވަގތ ތިބި އެންމެހައި
ގ
ދަރިވަރންނާ މވައްޒަފން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިމާރާތ ެ
ބ
ލ ޭ
ނޖެހޭ .އިތރ މައލޫމާތ ި
އެތެރެއަށް ވަދެ ހިމާޔަތް ހޯދަ ް
ވަރަކން ހިއްސާކރާނަން.


އެތެރޭގައި ނަމަ ،އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް
ދަރިވަރން

ކލާސްރޫމް

ތެރޭގައި،

މައލޫމާތ

އިތރ

ބންދެން،
ލި ެ

ވނެ.
ބަލަހައްޓަން ާ


ބޭރގައި

ނަމަ،

ރކަމާއެކ
ރައްކާތެ ި

ކލާސްރޫމަށް

ދެވޭނަމަ،

ކލާސްރޫމަކަށް ދިއން .މިގޮތަށް ދެވެން ނެތްނަމަ އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް
އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް ނވަތަ އެހެން މވައްޒަފަކ ކދިން ރައްކާތެރި،
ތ
އިމާރާތގެ އެތެރޭގައިވާ ތަނަކަށް ވެއްދން (މިސާލަކަށް ހޯލަށް ،ނވަ ަ
ލައިބްރަރީއަށް)


ކޑަ ދޮރތަކާ ފރަގަސްދީ ތިބމަށް ކދިންނަށް އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް
އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް އަންގަންވާނެ



ތކާ ކޑަ
އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް ހރިހާ ދޮރ ަ
ނ
ދޮރތައް ލައްޕަންވާނެ .އަދި ފަރދާތައް ލައްޕާ ،ހޅވިފައިވާ ތަންތަ ް
ބައްދަން މަސައްކަތްކރަންވާނެ .މީގެ އިތރން ގޭހާ ،ކަރަންޓގެ ހރިހާ
އާލަތްތައް

ނިތްވާ

އެކަން

އިވެކިއއޭޝަން

އެންޑް

އެސެމްބްލީ

ވާރޑަންސް ކަށަވަރކރަންވާނެ


ރޝަންސް
މި ފަދަ ހާލަތގައި ސެކިއރިޓީ އެންޑް ބިލްޑިންގ އޮޕަ ޭ
ނ
ވާރޑަން ވެވެން ހރި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރކޮށްދޭންޖެހޭނެ .މިގޮތ ް
ކލާސްރޫމްތައް ބަންދކރމާ ،އެއާރ ކޯން ނިތްވާލމާ ،ފަންކާ ފަދަ
ތަކެތި ނިތްވމާ ،ދޮރތަކާ ކޑަ ދޮރތައް ލެއްޕމާ ،އެއްވެސް ބާގަނޑެއް
ހރި ނަމަ ފެނން ފޯކޮށްފައިވާ ޓިޝޫ ނވަތަ އެކަށީގެންވާ ޓޭޕ
ބޭނންކޮށް ބެއްދމގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ



އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް އިން ހާދިސާ ދިމާވި
ސަރަހައްދ ބަލާ ،އެސަރަހައްދާ ރައްކާތެރި ދރ މިނެއް ބަހައްޓާ ،މި
ނ
ގ އެހެ ް
މ އިމާރާތގެ އެތެރޭ ެ
އ ނެތް ނަ ަ
ފަދައިން ރައްކާތެރި ދރ މިނެ ް
ނ
ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލވާން މަސައްކަތްކރަންޖެހޭ ެ

އިވެކިއއޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ
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މިއީ އިމާރާތގެ ތެރޭގައި ހރން ރައްކާތެރި ނޫން ހާލަތްތަކގައި އަމަލ ކރަންޖެހޭ
ގޮތެވެ
ތަފްސީލް


ސކޫލގެ

ވެރިޔާ

އިސް

އަންނަނިވި

ޕީ.އޭ.

އިއލާނ

ސސްޓަމް
ި

މެދވެރިކޮށް ކިޔން
 oހރިހާ

ސަމާލކަމަށް،

އެންމެންގެ

އިމާރާތަކން

ހރިހާ

އިވެކިއއޭޓް ކރަން އަންގަން .މދައްރިސން ދަރިވަރންނާއެކ
ށ
އެސެމްބްލީ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަ ް
ރިޕޯޓ ކރަން އެދެން .ހރިހާ ދަރިވަރން އެ ކއްޖެއްގެ
މދައްރިސާއެކ ހރމަށް އަންގަން .މދައްރިސން އެ ބޭފޅެއްގެ
ނ
ރޯލްބކް ހިފައިގެން ،ހރިހާ ކދިން ކލާސްރޫމން ނިކތމ ް
ކްލާސްރޫމްތައް ތަޅލމަށް އެދެން.



ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ފަޔަރ އެލާމް ޖެއްސން
އިވެކިއއޭޝަން
އެންމެން

ޗާޓާ

އެއްގޮތަށް،

ށ
އިވެކިއއޭޓްކރމަ ް

ވާރޑަންސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އިވެކިއއޭޝަން

މަގން

އެންޑް

ހރިހާ

އެސެމްބްލީ

އެހީތެރިވާނެ .އަދި މި ދަނޑިވަޅގައި ހާއްސަ

އެހީ

ނ ސަމާލކަން ދޭންވާނެ
ނނަށް ވަކި ް
ބޭނންވާނޭ ދަރިވަރ ް


އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސްއިން ދަރިވަރންގެ ހާޒިރީ
ބަލާ ،ކލާސްރޫމގެ ބޭރގައި އެއް ސަފަކަށް (ބޮޑެތި ކލާސްތަކގައި) ދެ
ނ
ސަފަށް އެތރމަށް އަންގާ ެ



ލސްތަކެއް
ބލީ ވާރޑަންސްއިން ހރިހާ ކ ާ
އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމް ް
ނ
ހސްވިތޯ ބަލާ ،ހރިހާ ދޮރތައް ތަޅލާފަތޯ ޔަގީންކރާ ެ



ހރިހާ

ދަރިވަރން

ސަރަހައްދަށް

އެއް

ސަފެއްގައި

އިވެކިއއޭޝަން

އެންޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެސެމްބްލީ

ލ
އެސެމްބް ީ

ވާރޑަންސްއިން

އޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް
ގެންދާނެ .މިގޮތން އިވެކިއ ޭ
ވ
ދަރިވަރންގެ ސަފގެ ފަހަތން ދާންވާނެ ،އަދި ހާއްސަ އެހީ ބޭނން ާ
ނވާނެ
ދަރިވަރންނަށް ސަމާލކަން ދޭ ް


ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ދެވމން ދަރިވަރންތައް އެއް ސަފެއްގައި
އަތރާ ،ހާޒިރީ ނަގައި ،އިތރ އިރޝާދ ލިބެންދެން އެ ސަރަހައްދގައި
މަޑކރަންވާނެ

ކޮންމެ ސކޫލަކންވެސް އެސެމްބްލީ އޭރިއާގެ ގޮތގައި މަދ ވެގެން ދެ ސަރަހައްދ
ކަނޑައަޅަން

ވާނެ.

ފެން

ބޮޑވން،

ސނާމީ،

އަދި

އދަ

އެރން

ފަދަ

ކާރިސާތަކގައި މި ފަދައިން ޖަމާވާ ސަރަހައްދަކީ އސް ތަނެއްކަމަށް ވމީ
މހިއްމކަމެއް .މި ފަދަ ސަރަހައްދެއް ސކޫލތެރޭގައި ނެތްނަމަ ،މި ޕްލޭނގެ 4
ދ ސކޫލން ބޭރން ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅިދާނެ
ވަނަ އިތރބައިގައި ބަޔާންކރާފަ ަ
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އޯފް ސައިޓް އިވެކިއއޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ
ތތަކގައި
ނން ހާލަ ް
މިއީ ސކޫލގެ އިމާރާތާ ގޯތި ތެރޭގައި ހރން ރައްކާތެރި ޫ
އަމަލ ކރާނޭ ގޮތްވެ
ތަފްސީލް


ސކޫލގެ

ވެރިޔާ

އިސް

އަންނަނިވި

ޕީ.އޭ.

އިއލާނ

ސސްޓަމް
ި

މެދވެރިކޮށް ކިޔން
 oހރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލކަމަށް .ސކޫލ އިމާރާތާ ގޯތިތެރެ
އިވެކިއއޭޓް

ދޫކށް

ކރަން

މދައްރިސން

އަންގަން.

ދަރިވަރންނާއެކ 'އޯފް ސައިޓް' އެސެމްބްލީ ސަރަހައްދަށް
ހ
ގޮސް ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށް ރިޕޯޓކރމަށް އެދެން .ހރި ާ
ދަރިވަރން އެ ކއްޖެއްގެ މދައްރިސާއެކ ހރމަށް އަންގަން.
ހ
މދައްރިސން އެ ބޭފޅެއްގެ ރޯލްބކް ހިފައިގެން ،ހރި ާ
ށ
ކދިން ކލާސްރޫމން ނިކތމން ކްލާސްރޫމްތައް ތަޅލމަ ް
އެދެން.


ސކޫލ ސަރަހައްދ ދޫކޮށް ދިއމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ސކޫލގެ
އިސް ވެރިޔާ ނިންމަންވާނެ .މީގެ ތެރޭގައި ސކޫލގެ ދއްވާ އޅަނދތައް
އސެމްބްލީ
ެ
ނ ހިމެނޭ .އޯފް ސައިޓް
ބޭނންކރމާ ،ހިނގާފާ ދިއ ް
އޭރިއާތައް މި ގައިޑގެ  10ވަނަ އިތރބައިގަ 'ސޭފް ހޭވަން ރޫޓް
ޕްލޭން' ގެ ދަށން ހިމެނިފައިވާނެ.



އިވެކިއއޭޝަން
އެންމެން

ޗާޓާ

އެއްގޮތަށް،

ށ
އިވެކިއއޭޓްކރމަ ް

ވާރޑަންސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އިވެކިއއޭޝަން

އެހީތެރިވާނެ .އަދި

މަގން

އެންޑް

ހރިހާ

އެސެމްބްލީ

މި ދަނޑިވަޅގައި ހާއްސަ

އެހީ

ނ ސަމާލކަން ދޭންވާނެ
ނނަށް ވަކި ް
ބޭނންވާނޭ ދަރިވަރ ް


އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސްއިން ދަރިވަރންގެ ހާޒިރީ
ބަލާ ،ކލާސްރޫމގެ ބޭރގައި އެއް ސަފަކަށް (ބޮޑެތި ކލާސްތަކގައި) ދެ
ނ
ސަފަށް އެތރމަށް އަންގާ ެ



ލސްތަކެއް
ބލީ ވާރޑަންސްއިން ހރިހާ ކ ާ
އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމް ް
ނ
ހސްވިތޯ ބަލާ ،ހރިހާ ދޮރތައް ތަޅލާފަތޯ ޔަގީންކރާ ެ



ހރިހާ

ދަރިވަރން

ސަރަހައްދަށް

އެއް

ސަފެއްގައި

އިވެކިއއޭޝަން

އެންޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެސެމްބްލީ

ލ
އެސެމްބް ީ

ވާރޑަންސްއިން

އޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް
ގެންދާނެ .މިގޮތން އިވެކިއ ޭ
ވ
ދަރިވަރންގެ ސަފގެ ފަހަތން ދާންވާނެ ،އަދި ހާއްސަ އެހީ ބޭނން ާ
ނވާނެ
ދަރިވަރންނަށް ސަމާލކަން ދޭ ް


ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ދެވމން ދަރިވަރންތައް އެއް ސަފެއްގައި
އަތރާ ،ހާޒިރީ ނަގައި ،އިތރ އިރޝާދ ލިބެންދެން އެ ސަރަހައްދގައި
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މަޑކރަންވާނެ


ނކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކން ދިނމާއެކ،
ކއްލި ހާލަތ ނިމމގެ ޔަގީ ް
ސކޫލަށް އަނބރާ ދިއމގެ ހއްދަ ސކޫލގެ އިސްވެރިޔާއަށް ދެވިދާނެ

ލޮކްޑައން ސްޓްރެޓަޖީ
ވތަ 'އިންޓްރޫޑަރ' އެއްގެ ނރައްކާ ކރިމަތިވާ
މިއީ 'އެކްޓިވް ޝޫޓަރ' ނ ަ
ހާލަތގައި އަޅާނޭ ފރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ .އާންމ ގޮތެއްގައި 'އެކްޓިވް ޝޫޓަރ' ނވަތަ
'އިންޓްރޫޑަރ'

އެއްގެ

ޖިސްމާނީ

އަމާޒަކީ

ދަރިވަރންނާއި

ހާނިއްކައެއް

މވައްޒަފންނަށް ދިނމެވެ.
ތަފްސީލް


ސކޫލގެ

ވެރިޔާ

އިސް

އަންނަނިވި

އިއލާނ

ޕީ.އޭ.

ސސްޓަމް
ި

މެދވެރިކޮށް ކިޔން


ހރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލކަމަށް .ސކޫލ ލޮކްޑައން ކރަން އަންގަން.
މދައްރިސން

ދޮރތަކެއް

ހރިހާ

ދރިވަރން
ަ

ތަޅލމަށާ،

ނ
މދައްރިސންނާއެކ ތިބމަށް އަންގަން .އިވެކިއއޭޝަން ޕްލޭން އަންގަ ް
ދެން ސކޫލަށް ވަދެ ނިކންނަ ހރިހާ ދޮރތަކެއް ހންނާނީ ބަންދކޮށްފަ.
ހށް ހރިހާ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކރާނަން.
އިތރ މައލޫމާތ ލިބނހާ އަވަ ަ


ށ
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ލޮކްޑައން ޕްރޮސީޖާ ސކޫލގެ ވެރިޔާ ހާލަތަ ް
ކަނޑައަޅަންވާނެ.

ރިއާޔަތްކޮށް

ކަމގައި

މި

ބަލާނީ

ތިރީގައިވާ

މިންގަނޑަ ް
ށ
ALICE (A-Alert, L-Lockdown, I-Inform, C- Counter, EEvacuate).


ލޮކްޑައން ހާލަތގައި ހރިހާ ދޮރތަކެއް ލައްޕާ ،ތަޅލާ ،ވާ ނަމަ ބެލްޓ
ތ
ދ ތަކެ ި
ގތަށް އައްސާ ،ކަބަޑ ،މޭޒ ފަ ަ
ނ ދޮރ ނހޅވޭނޭ ޮ
ފަދަ ތަކެތި ް
އމިއްލަ
ަ
ދޮރގައި ޖައްސާ ނހޅވޭ ގޮތަށް ބާރކރަންވާނެ .އަދި
އ
ދިފާއއަށް ތަކެތި ތައްޔާރކޮށް ،ފިލައިގެން ދާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަ ި
ބޭނން ކރެވޭނޭ މަގތައް ހޯދަން ޖެހޭނެ.



'އެކްޓިވް

ޝޫޓަރ'

ނވަތަ

'އިންޓްރޫޑަރ'

ކރެވމާއެކ،

މައިތިރި

ށ
ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ ހރިހާ ފަރާތްތައް ސކޫލ އިވެކިއއޭޓްކޮ ް
ނ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސެމްބްލީ އޭރިއާއަށް ޖަމާވމަށް އަންގާ ެ


މިގޮތން އިވެކިއއޭޓްކރމގައި އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތް ސކޫލގެ އިސް
އ
ތރޭގައި ސކޫލގެ ދއްވާ އޅަނދތަ ް
ވެރިޔާ ނިންމަންވާނެ .މީގެ ެ
އސެމްބްލީ
ެ
ނ ހިމެނޭ .އޯފް ސައިޓް
ބޭނންކރމާ ،ހިނގާފާ ދިއ ް
އޭރިއާތައް މި ގައިޑގެ  10ވަނަ އިތރބައިގަ 'ސޭފް ހޭވަން ރޫޓް
ޕްލޭން' ގެ ދަށން ހިމެނިފައިވާނެ.
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އިވެކިއއޭޝަން

ޗާޓާ

އެއްގޮތަށް،

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަގން

ހރިހާ

ށ
އިވެކިއއޭޓްކރމަ ް

އެންމެން
ވާރޑަންސް

އިވެކިއއޭޝަން

އެންޑް

އެސެމްބްލީ

އެހީތެރިވާނެ .އަދި މި ދަނޑިވަޅގައި ހާއްސަ

އެހީ

ނ ސަމާލކަން ދޭންވާނެ
ނނަށް ވަކި ް
ބޭނންވާނޭ ދަރިވަރ ް


އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސްއިން ދަރިވަރންގެ ހާޒިރީ
ބަލާ ،ކލާސްރޫމގެ ބޭރގައި އެއް ސަފަކަށް (ބޮޑެތި ކލާސްތަކގައި) ދެ
ނ
ސަފަށް އެތރމަށް އަންގާ ެ



ލސްތަކެއް
ބލީ ވާރޑަންސްއިން ހރިހާ ކ ާ
އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމް ް
ނ
ހސްވިތޯ ބަލާ ،ހރިހާ ދޮރތައް ތަޅލާފަތޯ ޔަގީންކރާ ެ



ހރިހާ

ދަރިވަރން

ސަރަހައްދަށް

އެއް

ސަފެއްގައި

އިވެކިއއޭޝަން

އެންޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެސެމްބްލީ

ލ
އެސެމްބް ީ

ވާރޑަންސްއިން

އޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް
ގެންދާނެ .މިގޮތން އިވެކިއ ޭ
ވ
ދަރިވަރންގެ ސަފގެ ފަހަތން ދާންވާނެ ،އަދި ހާއްސަ އެހީ ބޭނން ާ
ނވާނެ
ދަރިވަރންނަށް ސަމާލކަން ދޭ ް


ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދަށް ދެވމން ދަރިވަރންތައް އެއް ސަފެއްގައި
އަތރާ ،ހާޒިރީ ނަގައި ،އިތރ އިރޝާދ ލިބެންދެން އެ ސަރަހައްދގައި
މަޑކރަންވާނެ



ނކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކން ދިނމާއެކ،
ކއްލި ހާލަތ ނިމމގެ ޔަގީ ް
ސކޫލަށް އަނބރާ ދިއމގެ ހއްދަ ސކޫލގެ އިސްވެރިޔާއަށް ދެވިދާނެ

ޝަޓް ޑައން ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އޯލް ކްލިއަރ ސްޓްރެޓަޖީ
މިއީ ސކޫލގެ އާއްމ ހާލަތް ހއްޓވމަކަށް އައން ނވަތަ އަނބރާ އިއާދަވީކަން
އިވެކިއއޭޝަން އެންޑް އެސެމްބްލީ ވާރޑަންސް އަށް އަންގަން އަމަލކރާނޭ ގޮތެވެ
ތަފްސީލް


ލިބިފައިވާ ގެއްލން ފަޔަރ އެންޑް ސޭފްޓީ ވާރޑަން އެސެސްކރމަށްފަހ
(މި ގައިޑްގެ  14ވަނަ އިތރބައިގަ ވާ ފަދައިން) ސކޫލގެ އިސް
މށް ބަލާ
ވެރިޔާ ތައލީމާ ބެހޭ ވޒާރާއާ މަޝްވަރާކޮށް ،ލިބިފައިވާ ގެއްލ ަ
ސކޫލ

ހޅވމާ

ނވަތަ

ބަންދކރމާ

މެދ

ގޮތެއް

ކަނޑައެޅން

(މއާސަލާތގެ ހިދމަތް ލިބޭ ނަމަ)


ތތަކގައި މި ގައިޑގެ
މށް ނިންމާ ހާލަ ް
ސކޫލ ބަންދކޮށްފައި ބެހެއްޓ ަ
 11ވަނަ އިތރބައިގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޭރަންޓް އެލާރޓް ސިސްޓަމްއެއް
ށ
ބޭނންކޮށް ،މި ގައިޑގެ  15ވަނަ އިތރބައިގަވާ ފޯރމ ބޭނންކޮ ް
ދަރިވަރން ގޭގައި މަޑކރމަށް ދޫކރން.



ސކޫލ ހޅވާފަ ބެހެއްޓޭ ފަދަ ހާލަތެއްނަމަ ،ސކޫލގެ އިސް ވެރިޔާ
އަންނަނިވި އިއލާން ކިޔން:



ހރިހާ އެންމެންގެ ސަމާލކަމަށް .ކލާސްރޫމްތަކަށް އަނބރާ ދިއމާ،
ނގަން .މި ދިމާވި ހާދިސާގާ ދަރިވަރންނާ
އ ް
އާއްމ ހާލަތަށް ރޖޫއަވމަށް ަ
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މދައްރިސން ދިން އެއްބާރލން ފާހަގަކޮށް ޝކރ ދަންނަވަން.


ށ އައީއެވެ
މިއާއެކ ކއްލި ހާލަތ ނިމމަކަ ް



ހސްވމާ،
ނށް ކރިމަތިވި ބިރވެރިކަމާާ ،
ނ ަ
ނދޭނަމަ ،ދަރިވަރ ް
ހާލަތ ތަ ް
އެހެނިހެން

މައްސަލަތަކާމެދ

ކލާސްތެރޭގައި

މދައްރިސަށް

ވާހަކަ

ދެއްކިދާނެ

ސަމާލ ގިންތި

ކލަ

އެމް.އެމް.އެސް

ގިންތި 1

ހދ

ށ
މައލޫމާތަ ް

ގިންތި 2

ރީނދޫ

އިލްތިމާޒ

ގިންތި 3

އޮރެންޖ

ނރައްކާ

ގިންތި 4

ރަތް

ނރައްކާ

ގިންތި 5

ހދ

އިއާދަވމަށް

ތަފްސީލް
 .1ވޒާރާއިން/ސކޫލތަކން މައލޫމާތ އެއްކޮށް ،ކަމާބެހޭ
ނ
ފަރާތްތަކަށް ފޯރކޮށްދިނ ް
 .2ވޒާރާ

ނވަތަ

ރަށ

ކައންސިލްގެ

އެހީއާ

ނލާ

ސކޫލތަކން އަމިއްލައަށް ހައްލކރެވޭނޭ ފަދަ ކޑަ
ހާދިސާއެއް ކރިމަތިވން
 .1ކއްލި

ހާލަތަކަށް

މައލޫމާތ

ތައްޔާރވެ،

ވޒާރާއަށް

ނވަތަ

ކަންވަމންދާ
ރަށ

ގޮތގެ
ކަންސިލާ

ނ
ނށް ފޯރކޮށްދިނ ް
ބެލެނިވެރިން ަ
 .2ވޒާރާގެ

އެހީތެރިކަން

ނވާ
ބޭނ ް

މެދ

މިންވަރެއްގެ

ހާދިސާއެއް ކރިމަތިވން
 .1ވޒާރާއާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކގެ އެހީ ބޭނންވާ ބޮޑ
ހާދިސާއެއް ކރިމަތިވން
 .1ވޒާރާއާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކގެ އެހީ ބޭނންވާ ބޮޑ
ހާދިސާއެއް ކރިމަތިވން
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