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 ް ޑިޔުކޭޝަނ ފް އެ ނިސްޓްރީ އޮ  މި

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 

ވަރުން  ޢުލީމު ދިނުމުގެ ހުރިހާ ދަރި ތުޝާމިލުކޮށްގެން ތަ   ސިޔާސަ

 

ދިނުމަށްޓަކައި ކަށަވަރުކޮށްޙައްޤު  އުނގެނުމުގެދަރިވަރުންނަށް  ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާމި  (ހ) .1 ފާއި ނަންތަޢާރު

 ތަޢުލީމު ދޭ ސާނަވީ މަތީ އަދި ސާނަވީ ،ސްކޫލުތަކާއި ދޭ ފަށާ ތަޢުލީމު ،ޕްރީސްކޫލުތަކާއި

 ސްކޫލުތަކުގައި އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ އެންމެހައި

          ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ހަމަހަމަ  ދިއަ ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމުގެ ޢަދުލުވެރި

 2020/24ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރިއަރުވައި ޤާބިލުކަން އެ ދަރިވަރުންގެ

ރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓް 8(ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.އެކުލަވައިލައި

 

ސިޔާސަތު"  ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ"ހުރިހާ ދަރިވަރުން  ކިޔާނީ ސިޔާސަތަށްމި  (ށ)

 އެވެ. 

 

 އްޞަޚާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ،މައިގަނޑު މަފްހޫމްތަކާއި ފައިވާހިމަނައި ސިޔާސަތުގައި މި (ނ)  

 ފައިހިމަނައި ގައި 1 ޖަދުވަލު ގޮތްމާނަކުރާނެ ސިޔާސަތުގައި މި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް

 ވާނެއެވެ.

  

އުނގެނުމުގައި  ،މާނަކުރަނީ ސިޔާސަތު ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ދަރިވަރުން ހުރިހާ (ހ) .2 ސިޔާސަތު މާނަކުރާ ގޮތް

 ތަޢުލީމު ދަރިވަރުންނަށް އެންމެހައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ

 ދާއިރާއެއްގައި ފުޅާ އެންމެ ތަންދިން ޤާބިލުކަން ދަރިވަރެއްގެ އެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

 ނިންގ ޕާތުވޭ އެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާލަރނުވަތަ އިތުރު  ތެރެއިން ނިޒާމުގެ މެއިންސްޓްރީމް

ލުތަކާއި، ސޫއު ،މިންގަނޑުތަކާއި ފައިވާޅައިއެކަށައަ ކުރުމަށްޛުތަންފީ ޙަރަކާތްތައް އެންމެހައި

 .ގޮތުގައެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އަދިޒިންމާތަކާއި  ،ލަތްތަކާއިވަސީ
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ސިޔާސަތު 

 ކޮށްފައިވާއަމާޒު

 ފަރާތްތައް

 ރނިންގ ޕްރޮފައިލްސްސްޓުޑެންޓްސް ވިތް ކޮމްޕްލެކްސް ލަ ސިޔާސަތު އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ މި (ހ) .3

(Students with Complex Learning Profiles) ިސިޔާސަތުގެ  ގެ ގޮތުގައި މ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަނަ މާއްދާގައި  6

 .ގިންތިއެއްގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ

 

 ސިޔާސަތުގެ

 މަޤުޞަދުތައް

 .ލުކުރުމެވެހާސި ކަންކަން އަންނަނިވި ޞަދަކީމަޤު ސިޔާސަތުގެ މި (ހ) .4

 (ށ)އާއި ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  8ގެ  (ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު) 2020/24ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .1

      އެ މާއްދާގެ  ،ލުކުރުމުގެ ގޮތުންހާސިކަންކަން  (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއަދި 

ވަރުންނަށް (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރި

ދިނުމާއި، ފޯރުކޮށް ތަކުން ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ތަޢުލީމުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލު

 ލަތްތައް ބަޔާންކުރުން.ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީ މިންގަނޑުތަކާއި، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

 

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ އެކިއެކި މަސްއޫލުވާ ކުރުމުގައި ތަންފީޒު ސިޔާސަތު މި  .2

 .ބަޔާންކުރުން ޒިންމާތައް

 އުނގެނުމުގެ ދަރިވަރުންނަށް ގިންތިއެއްގެ ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގައި .3

 އިތުރު ،ކުޅިވަރާއި ،ދަސްކުރުމާއި ހުނަރު ،ފުރުޞަތުތަކާއިޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަހަމަ 

 ނިޒާމެއް ތަޢުލީމީ އެކުލެވޭ ފުރުޞަތުތައް ފަހި ބައިވެރިވެވޭނެ ޙަރަކާތްތަކުގައި

 ޤާއިމުކުރުން.

ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު ހުރިހާ ދަރިވަރުން މި ސިޔާސަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  (ހ) .5 ސިޔާސަތުގެ އަސާސްތައް

 ދިނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސްތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ދީ .1 ރު ފާތުތަކަށް  ފަ ޙް ތަ ރުމާއެކު  ތިރާމު އި ގުކުރާ  ކު އުލެއް  އަ ޙަ ފެއްދުން  މާ  އު

 )DiversityRespecting and Valuing ( 

 ދަރިވަރުން ހުރިހާ ،ބަލައިގަތުމާއި ތަފާތުތައް ،ތިރާމުކުރުމާއިއިޙް ތަފާތުތަކަށް ފަރުދީ

 .ޤާއިމުކުރުން މާޙައުލެއް ފޯރުކޮށްދޭ ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން

 

ންމާދާރު  .2 ރިން  ޒި އްދުން  ވެ ފެ   އު

)Committed Leadership( 

 އިންކްލޫސިވް އަސާސްތަކާއި ޝާމިލުކުރުމުގެ ވެރިންނަކީ ސްކޫލުތަކުގެ

 ތަރައްޤީ އުނގަންނައިދިނުން ދަރިވަރުންގެ ހުރިހާ އަދި އަހުލުވެރި ވެލިއުސްތަކަށް

 .ވެރިންނަށްވުން ޒިންމާދާރު ޤާބިލު މަސައްކަތްކުރާ ގަދައަޅާ ކުރުމަށް
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ިމލުކުރުމުގައި  .3 ޅި ޝާ ލު މު ކޫ އިވެރިކުރުން  ސް  ބަ

)Whole School Approach ( 

 ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ ފަންތިއެއް ހުރިހާ ސްކޫލުގެ މުޅި

 ،ޓީޗަރުން ،މެނޭޖްމަންޓް ސްކޫލް(. ކުރުން މަގުފަހި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢުލީމު

 ހިމެނޭގޮތަށް ބެލެނިވެރިން މުވައްޒަފުންނާއި އެހީތެރިވެދޭ އަދި ފަންނީ

 ).ހިފައިވުންހަމަޖެ އިންތިޒާމުތައް ޝާމިލުކުރުމުގެ

 

   

ތަމަޢުގެ  .4 އިވެރިވުން  މުޖު ތުރުކުރުން  ބަ   އި

)Collaboration with School Community( 

 ގުޅުންހުރި ކަމާ ކުރުމުގައި ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު ކުރުމުގެ ޝާމިލު

 އަދި ދަރިވަރުން ،ބެލެނިވެރިންނާއި ،ޖަމާޢަތްތަކާއި އްޔާޖަމްޢި ،މުއައްސަސާތަކާއި

 ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ބައިވެރިވުން ފަރާތްތަކުގެ އެ ފުޅާކޮށް ދައުރު ދަރުމަވެރިންގެ

 .ހިންގުން ރާވައި

 

ޅިގެން  .5 ސައްކަތް  ގު ރުމުގެ  މަ     އިމުކުރުން ޤާ ނިޒާމު  ކު

)Sectorial Approach-Multi( 

 ދަރިވަރުން ހުރިހާ ،މަސައްކަތްކޮށް އެކުގައި މުއައްސަސާތައް ކަމާގުޅުންހުރި

 ގޮންޖެހުންތައް ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން

 ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ގުޅިގެން އެންމެން ކުޑަކުރުމަށް

 .ޤާއިމުކުރުން

 

ންނީ  .6 ބިލު ޓީޗަރުންނާއި ފަ ނަރުވެރި ޤާ ހުން ހު ް މީ ނާކުރުނ  ބި

(Competent Skilled and Capable Workforce)       

ޝާމިލު ކުރުމުގައި  ސައްކަތްތެރިންނަކީ އިތުބާރާއެކުމުއައްސަސާތަކުގެ މަތަޢުލީމީ 

ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ޓަފާޅިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނގަންނައިދިނުމާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ވައް

 މަސައްކަތްތެރިންނަށްވުން. ، ހުނަރުވެރި، ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރި، ޤާބިލު އިއެންމެހަ

 

ނގެނުމަށް  .7 ހި އު އުލެއް  ފަ ޙަ ް ޤާ މާ  އިމުކުރުނ

  )Accessible Positive Learning Environment( 
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 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ތަފާތު އުނގެނުމުގައި ދަތިތަކާއި ޖިސްމާނީ މާޙައުލަކީ ސްކޫލު

 . މާޙައުލަކަށްވުން ތެރިރައްކައު އަދި ފަހި އުނގެނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް

 އާލާތްތައް ލަތްތަކާއިވަސީ ފަހި އުނގެނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ހުރިހާ ސްކޫލަކީ ކޮންމެ

 .ފަރުމާކުރުން ގޮތުގައި ތަންތަނުގެ ލިބެންހުރި

   

އް ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު  .8 ޙަލާއިން  އެ ރު ނެއް  މަ ރުޙަލާއަށް  އަ ލުވުން  މަ  ވާޞި

)Effective Transition( 

 އުނގެނުމުގެ ،މަރުޙަލާ ޅަފަތުގެ ގޮތުން ކުރުމުގެ ތައްޔާރު ދިރިއުޅުމަށް ދަރިވަރުން

 ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ކަޑައްތު ފަސޭހަކަމާއެކު މަރުޙަލާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ،މަރުޙަލާ

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް

 

ތުން  .9 ލުމާއި  ގާ ންމާދާރު  ވަޒަންކުރުމާއި  ބެ ރުން  ޒި  ކު

)AccountabilityMonitoring, Evaluation and ( 

 ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ކުރުމުގައި ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު ކުރުމުގެ ޝާމިލު ދަރިވަރުން

 ފެންވަރުގައި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ސްކޫލު ގޮތަށް ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހުރިހާ

 ކުރާނެ ޖަވާބުދާރީ ފަރާތްތައް ކަމާގުޅުންހުރި ،މޮނިޓަރކޮށް ފެންވަރުގައި އުމީޤަ އަދި

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ

ޝާމިލުކުރުމުގެ 

 ގިންތިތައް

6. 

 

 

ދަރިވަރުންގެ ފަރުދީ ތަފާތުތަކަށް  ،ސިޔާސަތުގައި ދަރިވަރުން ގިންތިކޮށްފައިވަނީ މި (ހ)

އަދި  ،އިދިނުމަށާއާލާތްތައް ހޯދައި ލަތްތަކާއިވަސީކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާނެ  ،ރިޢާޔަތްކޮށް

ކަމާގުޅުންހުރި  ތަކާއިދިނުމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ތަފާތު ބަދަލުތަކަށް ސްކޫލުއުނގަންނައި

 ކަރާމާތް ދަރިވަރުންގެ އިންސާނީ ،ފަރާތްތައް އަހުލުވެރި ކުރުމަށެވެ. ވީމާ އެންމެހައި

    މާއްދާގެ ވަނަ 3 ސިޔާސަތުގެ ދަރިވަރުންގެ އަސްލު ނަން ނުވަތަ މި ނެގޮތަށްނުގެއްލޭ

 ޕްރޮފައިލްސް' ރނިންގލަ ކޮމްޕްލެކްސް ވިތް ޑެންޓްސްސްޓުޔާންކޮށްފައިވާ 'ބަ ގައި) ހ(

)Students with Complex Learning Profiles( ިމަފްހޫމް ނުވަތަ ނަން މ 

 ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން.ބޭނުން

ރނިންގ ވިތް ކޮމްޕްލެކްސް ލަ ސްޑެންޓްސްޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(

 ގިންތީގެ ދަރިވަރުންނެވެ. 3ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ޕްރޮފައިލްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ
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 ހުންނަ ދަރިވަރުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން .1

 ގަވާއިދު ،ހުންނަ ދަރިވަރުން ގިންތި ކޮށްފައިވާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންސިޔާސަތުގައި  މި

 ،ކަނޑައެޅުމާއި  ކޮބައިކަން މީހުންނަކީ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން(R-54/2021 ނަންބަރު 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަފްތަރު އެ ،އެކުލަވައިލުމާއި ދަފްތަރު މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

   އަސްލަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  )ގަވާއިދު

 

 ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 1.1

 އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 1.2

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޖިސްމާނީ 1.3

 ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން 1.4

މަލްޓިޕަލް ޑިސްއެބިލިޓީ (އެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ ގިނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  1.5

 ހުރުން)

   

 

 ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ތަފާތު އުނގެނުމުގައި  .2

 ދަރިވަރުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ތަފާތު އުނގެނުމުގައި  2.1   

 )(Students with Learning Disabilities 

   
 

 (Students with Dyslexia)  ޑިސްލެކްސިއާ •

  (Students with Dysgraphia) ޑިސްގްރެފިއާ •

 (Students with Dyscalculia) ޑިސްކަލްކިއުލާ  •

 

  ހުނަރުވެރި ދަރިވަރުން އަދި ތޫނުފިލި އާދަޔާޚިލާފަށް   2.2

  )Students with Gifts and Talents( 

 ކުރިމަތިވާ ދަރިވަރުން  ދަތިތައް ތަފާތު އުނގެނުމުގައި   2.3

  )Students with Learning Difficulties( 

   ސްޕެކްޓްރަމް ޑިސްއޯޑަރ އޯޓިޒަމް   2.4

Disorder)   (Students with Autism Spectrum  

 މައްސަލަތައް ތަފާތު ޓަން ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމުގައިއްސަމާލުކަން ދަމަހަ   2.5

 ދަރިވަރުން ދިމާވާ

(Students with Attention-deficit Hyperactivity Disorder)    
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    ދަރިވަރުން ދިމާވާ ޙާލަތްތައް ޚާއްޞަ .3

    ދަރިވަރުން އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ޤުދުރަތީ  3.1

 )ޙާލަތްތައް އިމަރޖެންސީ ،ސުނާމީ، 19-ކޯވިޑް ،ވަބާ އާލަމީ(

 އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ގުޅިގެން ގޯނާތަކާ ތަފާތު ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް  3.2

 .ދަރިވަރުން

 .ދަރިވަރުން އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް މައްސަލަތަކާހުރެ ތަފާތު އިލީޢާ  3.3

 .ދަރިވަރުން އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ތަފާތު  3.4

 އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ސަބަބުން މައްސަލައެއްގެ އެއްވެސް ޙީއްޞި  3.5

 ).ފަދަ އުފެދުން ފެން އަތުގައި ،ނޭވާހިއްލުން ،ލޭއެޅުން( ދަރިވަރުން

 ސަބަބުން ހަނގާކުރުމުގެ ފަރާތުން މީހެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތުން ދަރިވަރެއްގެ އެހެން  3.6

  .ދަރިވަރުން އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް

 .ދަރިވަރުން އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ސަބަބުން ޅުމުގެހުށަހެ ކުށްކުށަށް ތަފާތު  3.7

 ސަބަބުން ދިމާވުމުގެ މައްސަލަތައް ތަފާތު ނަފްސާނީ އަދި ،ޖަޒްބާތީ ،އިޖްތިމާޢީ  3.8

 ދަރިވަރުން  އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް

(Students with Social, Emotional and Behavioral Difficulties) 

 ވަޒަން ދިރިއުޅޭ ހުރެ ސަބަބަކާ އެނޫންވެސް ނުވަތަ ގުޅިގެން ކާރިސާތަކާ  3.9

 .ދަރިވަރުން އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ސަބަބުން ގެއްލުމުގެ

ކޮށްގެން ޝާމިލު

 ގޮތްތައްކިޔަވައިދޭނެ 
 ގޮތްތައް ބޭނުންކުރާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ ސިޔާސަތުގައި މި (ހ) .7

    އުނގެނުމުގައި ގައި )ޤާނޫނު ތަޢުލީމުގެ( 2020/24 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މާނަކުރަނީ

 ފުރުޞަތުތައް ޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަހަމަ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް

 ބޭނުންކުރާ އުނގަންނައިދިނުމުގައި މިންގަނޑުތަކާއި ފައިވާއެކަށައަޅައި ފަހިކޮށްދިނުމަށް

 .ބަޔާންކުރުމަށެވެ ލަތްތައްވަސީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ،އެޕްރޯޗްތަކާއި ތަފާތު ކާމިޔާބު

 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނީ ތަޢުލީމު ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި )ށ(  

 އެއްގޮތްވާ ޕްލޭނާ އެ ތައްޔާރުކޮށް) ޕީ.ސީ.އައި( ޕްލޭން ކަރިކިއުލަމް އިންޑިވިޖުއަލައިޒްޑް

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ
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ގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް  )2015ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖު (ދިވެހި )ނ(

 .ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ ގޮތްތައް އަންނަނިވި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިނުމުގެގޮތުންހާސިލުކޮށް

    (Universal Design for Learning) ގޔުނިވަރސަލް ޑިޒައިން ފޯރ ލަރނިން .1

 )Differentiated Instruction( ޑިފަރެންޝިއޭޓަޑް އިންސްޓްރަކްޝަން .2

 )Co-Teaching Strategies( ޖީސްސްޓްރެޓަ ކޯޓީޗިންގ .3

އެސިސްޓިވް ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ނގެނުމުގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދަރިވަރުންގެ އު .4

 ) ބޭނުންކުރުން.(Assistive Technologyޓެކްނޮލޮޖީ 

 އެއްގޮތަށް އަސާސްތަކާ) Formative Assessment( ގެއެސެސްމަންޓު ޓިވްފޯމެ .5

 .ވަޒަންކުރުން ފެންވަރު ގެދަރިވަރުން

 އެހީގައިގެ ) Response To Intervention( އިންޓަރވެންޝަން ޓު ރެސްޕޮންސް .6

 ކުރުން.ޛުލައި ތަންފީއެކުލަވައި ޕްލޭންތައް ވެންޝަންރއިންޓަ ދަރިވަރުންގެ

 ގައި) ރ( މާއްދާގެ ވަނަ 8 ގެ) ޤާނޫނު ތަޢުލީމުގެ( 2020/24 ނަންބަރު ޤާނޫނު (ރ)  

ންނަށް ން ހުންނަ ދަރިވަރުނުކުޅެދުންތެރިކަ ހިފެހެއްޓުމަށް ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލަތްތައް ގައިވާ ވަސީތިރީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢުލީމު އެއްގޮތަށް ކާއިންކްލޫޝަންގެ އަސާސްތަ

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.ސްކޫލުތަކުގައި 

ބްރެއިލް ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ  ދަރިވަރުންނަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފެނުމުގެ .1

 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ލަތްތައްތަ އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީނުވަ

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 'ސައިން ދަރިވަރުންނަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންއަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ  .2

 ލަތްތައްތަ އެސިސްޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ނުވަ ނުވަތަ ލެންގުއޭޖް'

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

 ދިނުމަށްދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ޖިސްމާނީ .3

 ،ކްލާސްރޫމް  ސްކޫލުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ގެ އެކްސެސިބިލިޓީ' 'ޔުނިވަރސަލް

 ފަރުމާކުރުން. ތަންތަން ފަދަ ފާޚާނާ ،ލައިބްރަރީ ،ލެބޯޓްރީ

ކަރުދާސް ފޮތް  ލިޔުމާއި ކިޔުމުގައި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދިމާވާ ދަރިވަރުންނަށާއި .4

   ކިޔަވާ ފޮތްތައް  ކަރިކިއުލަމް ކޮންޓެންޓާއި ބޭނުންކުރަން ދަތިވާ ދަރިވަރުންނަށް

 ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން. 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                            292  އަދަދު:                                    50ލިއުމް: ވޮ

 

 
  10 

 ދަރިވަރުންގެދިނުމުގައި ށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދަރިވަރުންނަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން .5

 ޞަޚާއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑިޖިޓަލް އަދި އެސިސްޓިވް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް އުނގެނުމުގެ

 ޤާއިމުކުރުން. ތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ އިންތިޒާމުއާލާ އެހެނިހެން ލަތްތަކާއިވަސީ

ކުރިއަށް  އުނގަންނައިދިނުން ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރުވެރި އަދި ތޫނުފިލި އާދަޔާޚިލާފަށް (ބ)  

  ންވާނެއެވެ. ކުރަ އިމުއިންތިޒާމުތައް ސްކޫލުތަކުގައި ޤާގެންދިއުމަށް ތިރީގައިވާ 

  އުނގެނުމުގެ ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ތަޢުލީމުގެ ރަސްމީ ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރުވެރި ތޫނުފިލި .1

 އަދި 'ޑިފަރެންޝިއޭޓެޑް އިންސްޓްރަކްޝަން' ޢަދުލުވެރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް

 ލުތަކާސޫއު ގެ 'ރނިންގލަ ބޭސްޑް-އިންކުއަރީ' ނުވަތަ 'ރނިންގލަ ބޭސްޑް-ޕްރޮޖެކްޓް'

 .  ބައްޓަންކުރުން ނައިދިނުންއުނގަން އެއްގޮތަށް

 އަދި ކްރިޓިކަލް' ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށް އިތުރަށް ހުނަރުތައް ތޫނުފިލިކަމާއި ދަރިވަރުންގެ .2

 ،ހިންގުމާއި  ރާވައި ސްކޫލުގައި ރާމުތައްޕްރޮގް ޚާއްޞަ އަށް 'ތިންކިންގ ކްރިއޭޓިވް

 އިންތިޒާމު ލިބޭނެ ފަސޭހަކަމާއެކުގައިޑެންސް  ކެރިއަރކައުންސެލިންގ އާއި  ކެރިއަރ

 . ހަމަޖައްސައިދިނުން ކުގައިސްކޫލުތަ

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ކުރިއަށް ޙާލަތަށް އުނގެނުމުގެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުވެރި އަދި ތޫނުފިލި .3

 އަހުލުވެރި ވަޒީފާތަކަށް ،އިމުކޮށްދީޤާ 'ރތްވޭތައްޕަ ނިންގ'ލަރ ލެވަލްގެ ތަފާތު ދެވޭނެ

 ހިންގުން.    ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް އިންޓާންޝިޕް ތަފާތު ކުރުމަށް

ސިޔާސަތު އަމާޒުކުރާ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެ ދަރިވަރެއްގެ އުނގެނުމުގެ  މި (ޅ)  

 އެކު އުނގެނުމަށް ފަހި ޝާމިލުތަކާލަތްސީވަޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ،ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް  އަދި މިވާނެއެވެ. ންއިމުކުރަޤާޓެއް ސްކޫލުތަކުގައި ށްވެ

ވަޒީފާތަކަށް  ،އިމުކޮށްދީޤާރތްވޭތައް' ނިންގ ޕަރ'ލަ ތަފާތު އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ

 . ހިންގަންވާނެއެވެ ރާވައިތައް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ތަފާތު ލެވަލްގެ ކުރުމަށްއަހުލުވެރި

 

 ޙާލަތަށް ދަރިވަރުންނަށް އެ ދަރިވަރެއްގެ ގިންތިއެއްގެ ހުރިހާ އަމާޒުކުރާ ސިޔާސަތު މި (ކ)  

 ބަދަލުތައް އެންމެހައި ޖެހޭންގެންނަ ވައްޓަފާޅިއަށް އިމްތިޙާނުގެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

 

 (އ)  

 

 ގެޕްރޮގްރާމު 4 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގައިދިނުމު ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން

 ކުންޕްރޮގްރާމަ ތަޢުލީމީ އެކަށީގެންވާ ،ރިޢާޔަތްކޮށް ޙާލަތަށް އުނގެނުމުގެ ދަރިވަރުގެ ތެރެއިން

 .ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވާނެއެވެ
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  ބޭސްޑް ލަރނިންގ-މްހޯ -1

 ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި ،މިއީ

މީ ވަބާއެއް ނުވަތަ މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޢާލަ ދަރަޖަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ

 ސްކޫލަށް ބޫލު ސަބަބަކާހުރެކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަޤު

  .ރާމެވެޕްރޮގް ތަޢުލީމީ ދެވޭ ގޭގައި އުޒުރުވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ރުވުމަށްހާޒި

ލް -2  ރެޑިނެސް  ސްކޫ

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދަރިވަރުންނާއި ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި ،މިއީ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢުލީމު ތެރެއިން ނިޒާމުގެ މެއިންސްޓްރީމް ދަރިވަރުން ހުންނަ

 މާޙައުލަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ އުނގެނުމާއި ،ދަސްކޮށްދީ ހުނަރުތައް ބޭނުންވާ

 .ޕްރޮގްރާމެވެ ހިންގާ ކުރުމަށް ތައްޔާރު ދަރިވަރުން

ް  އަރލީ  -3  އިންޓަރވެންޝަނ

 އުނގެނުމުގައި ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ އުމުރުފުރާގެ ސްޓޭޖު ފައުންޑޭޝަން ،މިއީ

 ރިޢާޔަތްކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް

 ރަސްމީ އަދި ،ތަރައްޤީކޮށްދިނުމަށާއި އިތުރަށް ހުނަރުތައް އުނގަންނައިދިނުމުގެ

 ލުހާސި  ލަނޑުދަނޑިތައް ސްޓޭޖުގެ ފައުންޑޭޝަން ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ތަޢުލީމީ

 . ޕްރޮގްރާމެކެވެ ހިންގާ ކުރުމަށް

4-  ް ޑިޔުކޭޝަން  މެއިންސްޓްރީމ   އެ

 ދަރިވަރުން މެއިންސްޓްރީމް ބޭނުންވާ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ،މިއީ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢުލީމު ތެރެއިން ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޝާމިލުކޮށްގެން ނިޒާމުގެ

 . ޕްރޮގްރާމެކެވެ ފައިވާއެކުލަވައިލައި

 މިނިސްޓްރީ ވެއްދުމުގައި ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި (ވ)  

 .ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް ސޫލުތަކާއު މުއާން ފައިވާކަނޑައަޅައި އެޑިޔުކޭޝަނުން އޮފް

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ޒިންމާއެޑިޔުކޭޝަންގެ 
 ކޭޝަނުންއެޑިޔު އޮފް މިނިސްޓްރީ ދިނުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ (ހ) .8

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

       ،ކަނޑައެޅުމާއި  ސިޔާސަތު ދިނުމުގެ ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ .1

    އިމު ކުރުމަށް ޤާ ލަތްތައްސީވަ ނެ ކުރުމަށް ބޭނުންވާޛުސިޔާސަތު ތަންފީ އެ
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އަދި ތަކާއި، ސެކްޝަންތަކާއި، ޓްމަންޓުޔުކޭޝަނުގެ ތަފާތު ޑިޕާމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި

 ދިނުން.ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްސްކޫލުތަކަށް 

އިންކްލޫސިވް  އަށަގެންނެވުމަށް ސްކޫލުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޤާފަތެއްސަ ޝާމިލުކުރުމުގެ .2

 ،ސިޔާސަތުތަކާއި  ތަޢުލީމީ ފުށުނާރާނެހެން ،ބަހާތަކަށް ،އަސާސްތަކާއި އެޑިޔުކޭޝަންގެ

 .ކުރުންޛުތަންފީ އެކުލަވަލައި ދުތައްއިވާގަ ،ލުތަކާއިސޫއު

 ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަފާތުތަކަށް ފަރުދީ ދަރިވަރުންގެ .3

 .ހަމަޖައްސައިދިނުން ސްކޫލުތަކަށް މީހުން ޤާބިލު ފަންނީ ޓީޗަރުންނާއި ސްޕެޝަލައިޒްޑް

ލް  އަދި އެސިސްޓިވް ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ .4  ޑިޖިޓަ

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްކޫލުތަކަށް އާލާތްތައް އެހެނިހެން ލަތްތަކާއިވަސީ ޚާއްޞަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ

       ހިންގުމަށް 'ޕްރޮގްރާމް އިންޓަރވެންޝަން ރލީއަ އަދި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން އަރލީ' (ށ)  

 ،ސްކޫލްތަކާއި  ،މުއައްސަސާތަކާއި ކަމާބެހޭ ލައިއެކުލަވައި ގައިޑްލައިނެއް ނުވަތަ ލެއްސޫއު ވަކި

 ހަރުދަނާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމް އެ ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާ އެހެނިހެން ކަމާބެހޭ އަދި

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް

 

 އަދި ޤައުމީ ކުރުމަށް ތަރައްޤީ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި އެޑިޔުކޭޝަން އިންކްލޫސިވް (ނ)  

 .ކުރުން މަސައްކަތް ފެންވަރުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ

 

 ،ލުތަކާއި ސޫއު ،ސިޔާސަތުތަކާއި އެންމެހައި އެކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ންމުންއާ (ރ)  

 .ބެލެހެއްޓުން ޝާއިޢުކޮށް ވެބްސައިޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ ލިބޭނެހެން ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު

 

 ޑިޖިޓަލް 'އިންކްލޫޝަން ލަތްތަކުގައިވަސީ އެހެނިހެން މީޑިއާގެ ވެބްސައިޓާއި މިނިސްޓްރީގެ (ބ)  

 ހިފެހެއްޓުން. މިންގަނޑުތައް ގެ އެކްސެސިބިލިޓީ'

 

 އެޑިއުކޭޝަންގެ އިންކްލޫސިވް ކޯހެއްގައި ހުރިހާ ހިންގާ ތަމްރީނުކުރުމަށް މުދައްރިސުން (ޅ)  

 .ކަށަވަރުކުރުން ފައިވާކަންހިމަނައި ބައިތައް

 

 މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ބޭނުންވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތަޢުލީމު ޝާމިލްކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ (ކ)  

 ގައި )މީމިސް(ސިސްޓަމް  އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ކޭޝަންއެޑިޔު މޯލްޑިވްސް

 ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންވާ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ،ހިމެނިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި

 ންމުކުރުން.އާ ފަހަރު 1ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަހަރަކު 
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 ކުރުން.މުޠާލިޢާ ފަހަރު 1 އަހަރަކުން 5 ކޮންމެ ފެށުމަށްފަހުން ކުރަ ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު މި (އ)  

މަންޓް އޮފް ޑިޕާޓް

އިންކްލޫސިވް 

 ގެ ޒިންމާ ކޭޝަނުޔުއެޑި

 އިންކްލޫސިވް އޮފް ދިނުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް ތަޢުލީމު ދަރިވަރުން ޝާމިލުކޮށްގެން ހުރިހާ (ހ) .9

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ކޭޝަނުންއެޑިޔު

 

 ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ .1

 ފު ކުރުން.ތަޢާރު ސްކޫލުތަކަށް ކޮންސެޕްޓް ސްކޫލު ޑިޒައިން ޔުނިވަރސަލް 'ޝާމިލުވެށި'

ހިންގުމަށް  ސްކޫލުތަކުގައި މެއިންސްޓްރީމް އަމާޒުކޮށް ގިންތިތަކަށް ތަފާތު ދަރިވަރުންގެ .2

      ރިސޯސް އިންކްލޫޝަން' ސެންޓަރުތައް ސްޕެޝަލައިޒްޑް ފަރުމާކޮށްފައިވާ

'އިންކްލޫޝަން  ކުލާސްތައް އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް ،ކުރުމާއި ބަދަލު ތަކަށް 'ސެންޓަރ

 .ކުރުންބަދަލު ކުލާސްތަކަށް ސަޕޯޓް'

 ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަފާތުތަކަށް ފަރުދީ ދަރިވަރުންގެ .3

 ލުން.އެކުލަވައި ލުތައްސޫއު މިންގަނޑުތަކާއި

 ކަމާގުޅޭ ،ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ންމުންއާ ގުޅޭގޮތުން ކޭޝަނާއެޑިޔު އިންކްލޫސިވް .4

 ލިބޭނެހެން ލުތައް ފަސޭހައިންސޫއު ސިޔާސަތުތަކާއި އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި

 ބެލެހެއްޓުން. ޝާއިޢުކޮށް ވެބްސައިޓުގައި ގެޑިޕާޓްމަންޓު

ށްގެން ކިޔަވައިދޭނެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝާމިލުކޮވަނަ މާއްދާގެ (ނ)  7ސިޔާސަތުގެ  މި (ށ)

އި އަދި ކަމާގުޅުންހުރި ނާންބެލެނިވެރި ،ސްކޫލުގެ ވެރިންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި ގޮތްތަކަށް

    އަދި . ރާވައި ހިންގުން ރާމުތައްޕްރޮގް ތަފާތު ކުރުމަށް އަހުލުވެރި ފަރާތްތައް އެންމެހައި

 . ފޯރުކޮށްދިނުން އެހީތެރިކަން ކަމުގައި ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މި

 

ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  އިމުކޮށްޓުގައި ޤާމެއް ޑިޕާޓްމަންހަރުދަނާ ރެފަރަލް ނިޒާ (ނ)

 ފޯރުކޮށްދިނުން. 

   

ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށާއި ޓީޗަރުންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް  އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން )ރ(

 .އެހީތެރިކަން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ފަންނީ ބޭނުންވާ ސްކޫލުތަކަށް

 

އުމީ ޤަ، ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންހޭލު މުޖުތަމަޢުގެ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަނަށް )ބ(

 ވާމީ ފެންވަރުގައި ސެމިނަރ އަދި ކޮންފަރެންސްތައް ބޭއްވުން.ޤުބައިނަލްއައަދި 

 

 ކޮމިޓީއެއް ޓެކްނިކަލް ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން އިންކްލޫސިވް )ޅ(

 ކުރުން.ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު އެއްގޮތަށް އިރުޝާދާ ލަފައާއި ފަންނީ ޓީގެކޮމި އެ ލައިއެކުލަވައި
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ރިކޮށް އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 'މީމިސް' މެދުވެ )ކ(

ން ކުރިއަށްދާގޮތް އިމުކުރުން. އަދި އެފަދަ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާ

 ދިނުން. ވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްސްކޫލުތަކަށް ބޭނުން ،ދެނެގަތުމާއި

 ނިޒާމެއް ގެންދާނެ ކުރިއަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި 'ރާމްޕްރޮގް އިންކްލޫޝަން ރލީއަ' (އ)  

 .ޤާއިމުކުރުން

    އަގު އެކަމުގެ ފާހަގަކޮށް ސްކޫލުތައް ކުރާޛުތަންފީ ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތު މި (ވ)  

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ކުރާނެ ވަޒަން

 

ލް  ލަތްތަކުގައި 'އިންކްލޫޝަންވަސީ އެހެނިހެން މީޑިޔާގެ ވެބްސައިޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ (މ)    ޑިޖިޓަ

 އްޓުން.ލިޓީ'ގެ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއެކްސެސިބި

 

 ކަންކަން އަންނަނިވި ސްކޫލްތަކުން ދިނުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ (ހ) .10 ސްކޫލުތަކުގެ ޒިންމާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 ލީސީ ތަފު ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި ތިބި ސްކޫލުގައި .1

 ސެޕްޓެންބަރުމަސް އަހަރެއްގެ ކޮންމެ ،ލައިއެކުލަވައި ސްކޫލުގައި ރީއެއްރަޖިސްޓަ

 .ކަށަވަރުކުރުން ހިމެނިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތުތައް އެ ގައި' މީމިސް' ކުރިން ނިމުމުގެ

        ޙާލަތު އުނގެނުމުގެ ދަރިވަރުންގެ ނުންވާބޭ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި .2

 .ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ރިފަރަލް ސްކޫލުގައި ކުރުމަށް ވަޒަން

 ލަތްތައްވަސީ ބޭނުންވާ ކިޔަވައިދިނުމަށް ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އުނގެނުމުގެ ދަރިވަރުންގެ .3

 .މަސައްކަތްކުރުން ގުނަވަންތަކާއެކު ތަފާތު މިނިސްޓްރީގެ ހޯދުމަށް

 އެއްގޮތަށް ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތް ގެ މިންގަނޑުތަކާ 'ޔުނިވަރސަލް އެކްސެސިބިލިޓީ' (ށ)

ލަތްތައް ހޯދުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ވަސީ ،ފަރުމާކުރުމަށާއި

 ހުރިހާ ،ތަންތަން ފާޚާނާ ފަދަ ،މިސާލު: ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީ، ލެބޯޓަރީ( .މަސައްކަތްކުރުން

ރަށުކައުންސިލާއި  ފަރުމާކުރުމަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތަށް ރުންނަށް ވެސްދަރިވަ

 ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން).  ތަފާތު

 

ރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން  ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި )ނ(

އަދި އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ވަރާއިކުޅި ހުނަރު ދަސްކުރުމާއި މާއިއުނގެނު

 ހޯދައިދިނުން. ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް އަދި ޢަދުލުވެރި
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ޑިވިޖުއަލައިޒްޑް ކަރިކިއުލަމް ދަރިވަރުންނަށް އިން ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައި )ރ(

    ރމެއްގައި މަދުވެގެންޓަކޮންމެ ، ދިނުމާއިތައްޔާރުކޮށްގެން ކިޔަވައި ޕްލޭނެއް (އައި.ސީ.ޕީ)

 ކުރުން.ހިއްސާއާ ޔާ ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތައް ބެލެނިވެރި ކޮށްމުޠާލިޢާ އެ ޕްލޭން ފަހަރު 1

އެއްގޮތަށް  ސޫލުތަކާއު ޚާއްޞަ ކަނޑައަޅާ ކޭޝަނުންއެޑިޔު އިންކްލޫސިވް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް )ބ(

މަތީން  އެ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެ އި،ޓީއެއް' އުފައްދަކްލޫޝަން ކޮމިސްކޫލުގައި 'އިން

 ދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.ފޯރުކޮށް ޝާމިލުކޮށްގެން ތަޢުލީމު

 އިންތިޒާމުތައް ބޭނުންވާނެ ކުރުމަށް ފުތަޢާރު އިންކްލޫޝަން' ސްކޫލުގައި ރލީއަ' (ޅ)

 .މަސައްކަތްކުރުން ގުނަވަންތަކާއެކު ތަފާތު މިނިސްޓްރީގެ ހަމަޖެއްސުމަށް

ން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަ  އިތުރު ވަގުތާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން )ކ(

 ސްކޫލުގެ ދިނުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ދަރިވަރުންނަށްލިބިގެން މެނުވީ އުނގަންނައި

އަހަރު ފުރެންދެން އުނގެނުމުގެ  21އުމުރުން  ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން 'އިންކްލޫޝަން ކޮމެޓީ'

 ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން.

 

 ބެލެނިވެރިންގެ ދަރިވަރުންގެ އެ ދިނުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ (ހ) .11 ބެލެނިވެރިޔާގެ ޒިންމާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ފަރާތުން

 

 މިންވަރު ކުރިއަށްދާ އުނގެނުން ދަރިވަރުގެ ،ފޮނުވައި ސްކޫލަށް ދުންއިވާގަ ރިވަރުދަ .1

 .ދެނެގަތުން

 ދުންގަވާއި ބަދަލުތައް އަންނަ ދަރިވަރަށް ،ބަލަހައްޓައި ރިޕޯޓުތައް މެޑިކަލް ދަރިވަރުންގެ .2

 .  ކުރުންސާއްހި ސްކޫލާ ނިސްބަތްވާ ދަރިވަރު

އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ ޓީޗަރުންނަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕްލޭން ކަރިކިއުލަމް ދަރިވަރުގެ .3

 .އެހީތެރިވުން ދީ

 ކަމާގުޅޭ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ އަންނަމުންދާކަން ބަދަލެއް އެއްވެސް އުޅުމަށް ދަރިވަރުގެ .4

 .ކުރުންހިއްސާ ސްކޫލާ އެކަން މަޝްވަރާކޮށް ފަރާތްތަކާ

      މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން' ދަރިވަރުން ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން .5

 .ކުރުން ކަންތައްތައް އެންމެހައި ރީކުރުމާގުޅޭރަޖިސްޓަ ގައި' ދަފްތަރު

 އެންމެހައި ލާޒިމުކުރާ ލިބެން ޤާނޫނުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން .6

 .ކަށަވަރު ކުރުން ލިބޭކަން ދަރިވަރަށް ޙައްޤުތައް
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 ދަރިވަރުގެ ގޮތެއްގައި ދާއިމީ ،ކޮށްފައިވަނީރިފަރަލް ނިޒާމު ކަމުގައި ބަޔާން ސިޔާސަތުގައި މި (ހ) .12 ނިޒާމްރިފަރަލް 

 އުނގެނުމުގެ ޙާލަތު ދަރިވަރުގެ ،ލީގައިއަ ތުގެމަޢުލޫމާ އެއްކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާ

         ،ކަނޑަޅައި  ޕްރޮގްރާމެއް ކަށޭނަ ތަޢުލީމީއެ އަދި އެ ދަރިވަރަކަށް އެންމެ ވަޒަންކޮށް

 ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ނައިރާމް މެދުވެރިކޮށް އުނގަންއެ ޕްރޮގް

 ގުޅޭގޮތުން ކިޔެވުމާ ދަރިވަރުންގެބޭނުންވާ  މި ނިޒާމުގައި އުނގެނުމުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް )ށ(  

މަޢުލޫމާތުތައް ސްކޫލުތަކުން ހޯދުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ  ހޯދަންޖެހޭ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ގުޅުންހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން. ގެނުމާއުނ ދަރިވަރުންގެ .1

 އަދި އިންޓަރވިއު ،ފީލްޑްވިޒިޓް ދަރިވަރުގެ އުނގެނުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ދެނެގަތުމަށް .2

 ހެދުން. އޮބްޒަރވޭޝަން

 ކުރެވޭނޭގޮތަށް ދަރިވަރުގެދިރާސާ ކޭސް ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި  ދަރިވަރާ .3

އިތުރަށް އެހީތެރިކަން  ދަރިވަރަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އާއިސް ސްޓޯރީސަކްސަ

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރާ ތަޙުލީލީ ނަޒަރަކުން ންވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަވާނޭހެންބޭނު

 ން.އެއްކުރު

 .ހަދަންވާނެއެވެ އެނަލިސިސް  ނީޑް ސްކޫލުން ދަރިވަރުގެ އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި )ނ(  

ކަންތައްތަކަށް  އެނަލިސިސް ހެދުމުގައި ތިރީގައިވާ ނީޑްމިގޮތުން ދަރިވަރުންގެ 

 ސަމާލުކަންދިނުން.

 

ން ބޭނުންވާ ޑައިގްނޯސް ކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި، އުނގެނުމުގައި އިތުރު އެހީތެރިކަ .1

 ތައްޔާރު ކުރުން. ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު

ޖެހޭ ދަރިވަރުން ޓް އިތުރަށް ހަދަންއެސެސްމަން ފަންކްޝަނަލް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން .2

 އެ ދަރިވަރުންގެ އެސެސްމަންޓް ހެދުން.  ،ފާހަގަކޮށް

ފައިވާ އިތިން ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައެސެސްކުރެވުނު ގޮތުގެ މަ .3

 .ރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުންލަތްތަކާއި ޕްސީވަނުންވާ ބޭ ،ހަމަޖައްސައި ރޮގްރާމްޕް

ވެންޝަން ރއެސެސްމަންޓާއި އިންޓަ ،ފާހަގަކޮށް އިތުރު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން .4

 ލުން.ޕްލޭންތައް އެކުލަވައި

ހުލުވެރި ކުރުމަށް ތަފާތު އަދި ބެލެނިވެރިން އަ ޓީޗަރުން ރިފަރަލް ނިޒާމަށް ސްކޫލާއި .5

 ރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.  ޕްރޮގް
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 ގައި ރެކޯޑުކުރުމާއެކު ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 'މީމިސް' ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގައިރިފަރަލް  )ރ(  

 ހައްޓައި މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.ލަބަ ސްކޫލުން ރެކޯޑުތައްއެ 

 ،މޮނިޓަރިން
 އަދި އިވެލުއޭޝަން

 އެކައުންޓަބިލިޓީ

        ،ކުރަނީ  އެކައުންޓަބިލިޓީ މާނަ އަދި އިވެލުއޭޝަން ގމޮނިޓަރިން ސިޔާސަތުގައި މި (ހ) .13

 ބަލައި މިންވަރު  ކުރާގޮތާއިޛުތަންފީސިޔާސަތު  ކުރުމުގެ ޝާމިލު ހިމެނޭގޮތަށް ސްކޫލް މުޅި

 ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ސްކޫލްތަކަށް ވަކިވަކި ށާއިނިޒާމަ ތަޢުލީމީ ،ދިރާސާކޮށް

 .ދެނެގަތުމަށެވެ

 ތިރީގައިވާ މޮނިޓަރކުރެވޭނީ ސްކޫލްތައް ންގޮތުގެމަތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި (ށ)  

  .ލައިގެންނެވެބަހައި ފިޔަވަހިތަކަށް

 ފެންވަރުގައި މޮނިޓަރކުރުން (ސްކޫލް ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން) ސްކޫލް .1

ތަކާއި، ސަރަޙައްދީ ރިސޯސްސެންޓަރުއްދީ ފެންވަރުގައި މޮނިޓަރކުރުން (ޓީޗަރ ޙަސަރަ .2

 ސްކޫލުތަކުން ލީޑް ކުރާގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން)ހަބް 

 ންޓުމަންޓްލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާ(ކޮ މޮނިޓަރކުރުން ފެންވަރުގައި މަރުކަޒީ .3

 އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން)މޮނިޓަރކޮށް 

 އެކައުންޓަބިލިޓީގެ އަދި އިވެލުއޭޝަން މޮނިޓަރިންގ ފެންވަރުގެ ސަރަޙައްދީ އަދި ސްކޫލު (ނ)  

 ގެއެޑިޔުކޭޝަނު އިންކްލޫސިވް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ކަންތައް ކުރަންވާނީ އެންމެހައި

 އެއްގޮތްވާ ސޫލުތަކާއު ގެ 'އެޑިޔުކޭޝަން އިންކްލޫސިވް ފޮރ ރކްފްރޭމްވާ ގމޮނިޓަރިން'

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ކަންކަން އަންނަނިވި ކުރުމުގައި އިވެލުއޭޓް ސްކޫލްތައް (ރ)  

ކުން ބައިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އަގެ ހުރިހާ ދާއިރާސްކޫލު .1

 .ޤާއިމުކުރުން

ގެ ދަރިވަރުން އަދި ސްކޫލު  ތައް ދެނެގަތުމަށް ބެލެނިވެރިންޝާމިލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތި .2

 ޝަން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިއިވެލުއޭ ފަހުއްޒަފުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްމުވަ އިއެންމެހަ

 ހެޅުން.އްލު ހުށަޙަހުށަހެޅިފައިވާ ޚިޔާލުތަކަށް 

 ތަޢުލީމު ޝާމިލުކޮށްގެން ދަރިވަރުން ހުރިހާ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރުމަށް ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު މި (ބ)  

 ލަތްތަކާއިވަސީ ފެންވަރުގައި ސްކޫލް އަދި ސަރަޙައްދީ ،މަރުކަޒީ ބޭނުންވާނެ ދިނުމަށް

 އަދި އިވެލުއޭޝަން ގމޮނިޓަރިން ،ކަމަށްވާތީ ފޯރުކޮށްދީގެން ނިޒާމީގޮތެއްގައި އާލާތްތައް
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 ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގެންދަންވާނީ ކުރިއަށް ކަންތައް އެންމެހައި ކައުންޓަބިލިޓީގެއެ

 .ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ

 

 ފައިވާކަނޑައަޅައި ކުރުމަށް ޢަމަލު ކާރިސާތަކުގައި ކުރުމުގައި ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު މި (ޅ)  

 ގައި' ޕްލޭން ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ' ގެޝަނުއެޑިޔުކޭ އޮފް މިނިސްޓްރީ ލުތަކާއިސޫއު

 ކުރުމާއި ޛުތަންފީ ސިޔާސަތު ސަމާލުކަންދީގެން ކަންތައްތަކަށް މައިގަނޑު ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން

 .ގެންދަންވާނެއެވެ ކުރިއަށް ގމޮނިޓަރިން

 
__________________________ 
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 ު ދުވަލ       1 ޖަ

 

ނުންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ  ސިޔާސަތުގައި މި  ފުޒުތަކާއި ބޭ ް  ލަ ބާރާތްތައ ކުރާ  ޢި ނަ ތް މާ  ގޮ

 

ް  ލަފުޒު   ނަކުރުނ  މާ

 ފުޅާ އެންމެ ތަންދިން ޤާބިލުކަން ދަރިވަރެއްގެ އެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން  .1

 އެހެން އުމުރުފުރާގެ އެ ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ތަޢުލީމުގެ ރަސްމީ ދާއިރާއެއްގައި

 އިތުރު ،ކުޅިވަރާއި ،ދަސްކުރުމާއި ހުނަރު ،އުނގެނުމާއި ދަރިވަރުންނާއެކު

 ކަމާއެކުޢަދުލުވެރި ހަމަހަމަކަމާއި ފުރުޞަތުތައް ބައިވެރިވެވޭނެ ޙަރަކާތްތަކުގައި

  ށެވެ.ނިޒާމަ ތަޢުލީމީ ލިބިދެވޭނެ

 ކޮމްޕްލެކްސް ވިތް ސްޓޫޑެންޓް .2

  ޕްރޮފައިލް ލަރނިންގ

(Student with complex 
learning profile) 

ހުރިހާ  ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ އުނގެނުމުގައިކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެއީ ތިއެއްގެ އެންމެހައި ދަރިވަރުންގިން

 ،އާދަޔާޚިލާފަށް ތޫނުފިލި ހުނަރުވެރި ދަރިވަރުންނާއި  ،ދަރިވަރުންނާއި
ޚާއްޞަ  އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނާއި ތަފާތުއުނގެނުމުގައި 

 ،ޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުފޯރާ ދަރިވަރުންނާއި 
 ން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާގޮތު  ޖަޒުބާތީއަދި ،ނަފްސާނީ ،އިޖްތިމާޢީ

 .ނަށެވެހުރެ ކިޔެވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރަފާނެ އެންމެހައި ދަރިވަރުން

ތުގައި ށް މި ސިޔާސަލަޕްރޮފައި ގރނިންލަ'ސްޓޫޑެންޓް ވިތް ކޮމްޕްލެކްސް 

ބޭނުންވާ  އެހީއަށް ޚާއްޞައުނގެނުމުގައި ' ،ކުރާނީދިވެހިބަހުން ބޭނުން

  މިގޮތަށެވެ. 'ދަރިވަރުން

 ޝާމިލުކުރުމުގެ ދަރިވަރުން ހުރިހާ .3

 ގިންތިތައް

 ދަރިވަރުންނާއި ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

 ޙާލަތްތައް ޚާއްޞަ ދަރިވަރުންނާއި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ތަފާތު އުނގެނުމުގައި

 .ދަރިވަރުންނަށެވެ ފޯރާފައިވާ އަސަރު ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް މެދުވެރިވެގެން

އިޑްޒް ކަރިކިއުލަމް އިންޑިވިޖުއަލަ .4

 ޕީ).ސީ.(އައި ޕްލޭން

 ބޭނުންވާ ވަކިވަކި އެހީއަށް ޚާއްޞައުނގެނުމުގައި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

ދަރިވަރު  ޖުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއިމަންހަ ޤައުމީ ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް

ދިރިއުޅުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި މައިގަނޑު 

ކަރިކިއުލަމް ތައްޔާރުކުރެވޭ ފަރުދީ އުނގެނުމުގެ ބިލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށް ޤާ

 .ށެވެޕްލޭނަ

 

ޅަފަތުގައި ން، ކުދި އިތުރު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  އާރލީ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން .5

 ށެވެ.ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޒާމަ
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 ދަރިވަރުންގެ ބޭނުންވާ ނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށްއުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  އަރލީ އިންޓަރވެންޝަން .6

 ށެވެ.ލެވޭ ނިޒާމަރުމަށް އެކުލަވައިކު ތަރައްޤީހުނަރުތައް ޅަފަތުގައި 

  

ދަރިވަރުންގެ  ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށްއުނގެނުމުގައި ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   ލާސްކް ސަޕޯޓް އިންކްލޫޝަން .7

ޔާރު ކުރެވިފައިވާ ދިނުމަށް ތައްތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ގިންތިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު

 .ކަށެވެތަރިސޯސް ޔުނިޓު

 

 ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް އުނގެނުމުގައިކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   ސްކޫލް ހަބް .8

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށްތަޢުލީމު ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި  ދަރިވަރުންނަށް

 .ށެވެފައިވާ ސްކޫލައިކަނޑައަޅަ

 

އަމާޒުކުރެވިގެން  ބައިތަކަށް ހިމެނޭ މަންހަޖުގައި އުމީޤަކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ސްޓްރީމް ކްލާސްމެއިން .9

 .ކަށެވެމު ކްލާސްތަންއާދުން ކިޔަވައިދޭ އިވާގަ

 

 އެހީތެރިކަން ތަފާތު އުނގެނުމުގައި .10

 ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން 

  ނުވަތަ ދަރިވަރުން ހުންނަ އްތޫނުފިލިކަމެ އާދަޔާޚިލާފުކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

 އުނގެނުމުގައި ނުވަތަ ދަރިވަރުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ތަފާތު އުނގެނުމުގައި

 އުނގެނުމާއި ނުވަތަ ދަރިވަރުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ތަފާތު

  .ވެ ނެދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ތަކަށްލަތްވަސީ އެހީއާއި އިތުރު އުނގަންނައިދިނުމަށް

 

 ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން .11

 ދަރިވަރުން

 އުނިކަން ގުނަވަނަކަށް ހަށިގަނޑުގެ ޖިސްމާނީގޮތުންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

 މައްސަލައަކާ އްޙީޞި ،ނުވަތަ ބުއްދީގެގޮތުން ނުވަތަ ،ސަބަބުން ލިބިފައިވުމުގެ

މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ނުވަތަ  ހުރެ އުނދަގުލަކާ ނަފްސާނީ ހުރެ ނުވަތަ

އިތުރު  ނުކުޅެދުންތެރިވެ ކަންކަން ކުރުމަށް އަށްއަމިއްލަ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބުން

  .ނަށެވެދަރިވަރުން ތިބޭ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައި

 

 ދިމާވާ ޙާލަތްތައް ޚާއްޞަ .12

  ދަރިވަރުން

 ލީއިޢާ ނުވަތަ ސަބަބުން އެއްގެސާކާރި ޤުދްރަތީކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 

 އްޙީޞި ނުވަތަ އެކްސިޑެންޓެއްގެ ނުވަތަ ގޯނާއެއްގެ ލިބޭ ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ

 ކިޔެވުމަށް ،ސަބަބުން ޅުމުގެހެހުށަ ކުށްތަކަށް އެކިއެކި ނުވަތަ އުނދަގުލެއްގެ

 އަސަރުފޯރާ ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ހިޖެ ކުރިމަތިލާން ދަތިތަކާ ތަފާތު

 ނުވަތަ ގޮތުން ޖަޒުބާތީ އަދި ،ނަފްސާނީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ދަރިވަރުންނާއި

 އެންމެހައި ފޯރަފާނެ އަސަރު ނޭދެވޭ ކިޔެވުމަށް ހުރެ ސަބަބަކާ އެނޫންވެސް

 .ނަށެވެދަރިވަރުން
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 އަސާސްތަކާ ގެރނިންގރ ލަފޮ ޑިޒައިން ޔުނިވަރސަލްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   ޝާމިލުވެށި  .13

 ކުރުމަށް ބިނާ ސްކޫލެއް ފަހި އުނގެނެން ންނަށްކުދި ހުރިހާ އެއްގޮތަށް

 .ށެވެކޮންސެޕްޓަ ފަރުމާކޮށްފައިވާ
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