ކޮވިޑް  19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ އައު ޙާލަތުގައި ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ
ކިޔަވައިދިނުން އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވާގޮތް
 .1އުނގަންނައި ދިނުމާއި އުނގެނުން
ހ .މި ގައިޑުލައިނުގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތީން 2020 ،ޖުލައި  1ގައި މިސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުން ފެށޭނެއެވެ.
ވހަށެވެ.
ސްކޫލް ގެ ސެޝަން ކުރިއަށް ދާނީ  8:00އާއި  3:00އާއި ދެމެދު ،އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދު ަ
ށ .ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވާނީ މިޙާލަތަށް ޚާއްޞަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ،ވަކިވަގުތު
ތަކެއްގައެވެ .ސްކޫލުގައި ވެސް ވަގުތު ހޭދަކުރާނީ މޫނުމަތީ-މާސްކް އަޅައިގެން ގައިދުރުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ.
ތއް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މ ަ
އަދި ސްކޫލުގެ ޙަރަކާތްތައް އިންތިޒާމުކޮށްފައި ހުންނާނީ އެ ހަ ަ

ކ ެވ ް
ރ ޭ
ނ .މި ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައިވެސް ހުރިހާ މާއްދާއެއް އޮންލައިން ކޮށްި ،މ ާހ ެ
ސ އެއްފަދައިން ކިޔަވައިދެވޭނެއެވެ.
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމުގައިވެސް ކޮންމެ މާއްދާއަކުން  3ޕީރިއަޑުގެ ޙާޟިރީ ރެކޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .ކޮންމެ
ދަރިވަރަކުވެސް ހުރިހާ އޮންލައިން ކުލާހަކަށް ޙާޟިރުވެ ،މުދައްރިސުން ޙަވާލުކުރައްވާ މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަކޮށް
ށހަޅަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހު ަ
ރ .ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ،އޮންލައިން ކޮށް ނަގާދޭ ކޮންމެ ކުލާހެއްގެ ޕަވަރ ޕޮއިންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް (އަޑާއެކު)
ޓ
އަދި ޙަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ދަރިވަރުންގެ ޕޯރޓަލް -ދަސްވެހިން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ،މިހާރެކޭވެސް އެއްފަދައިން ،ސަބްޖެކް ް
ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުން ހަމަޖައްސަވަމުން ގެންދަވާނެ އެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ސަބްޖެކްޓް
ޓީޗަރުން ދަރިވަރުންނާއެކު އޮންލައިން ޗެޓް ސެޝަނެއް ބާއްވަވާ ،ދަރިވަރުން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ފީޑްބެކް
އވެ.
އަދި ކުރިއަށް ދާންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދަރިވަރުންނަށް ދެއްވާނެ ެ
ގން ( މިޙާލަތުގައި) ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާނީ  2ނުވަތަ  3ގަޑި އިރުއެވެ .މި ގޮތުގެ
ބ .ޖުލައި  1އިން ފެށި ެ
ނމެ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް
ނޝަނުގެ ގޮތުން ދަރިވަރު ކޮ ް
މަތީން ދަރިވަރަކު އިޚުތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ސަބްޖެކްޓް ކޮމްބި ޭ
ޙާޟިރުވާންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ .ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެ ތިބެ ކިޔެވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮންމެ
ދއަށް  1ޕީރިއަޑެވެ.
ސްޓްރީމް ސަބްޖެކްޓަކަށް  2ޕީރިއަޑު އަދި ދިވެހި ،އިސްލާމް ،އިނގިރޭސި ،މިއިން ކޮންމެ މާއް ާ
ސކޫލަށް ވަގުތަށް ޙާޟިރުވަމުން ގެންދިއުމަށް ޚާއްޞަ
ް
މި ޙާލަތުގައިވެސް އެ ދަރިވަރެއްގެ ޓައިމް ޓޭބަލް އާއެއްގޮތަށް
ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ޅ.

ބ
އކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަސް ކްލާސް ޓީޗަރަށް ސަބަ ު
އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހެދި ސްކޫލަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަެ ،

ބަޔާންކޮށް އެންގެވުން މުހިއްމެވެ.

 .2ޓައިމްޓޭބަލް
ހ .ސްކޫލަށް ޙާޞިރުވެ ކިޔެވުމަށް ޓައިމްޓޭބަލް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ސްޓްރީމް ސަބްޖެކްޓެއްގެ މަދުމިނުން
 2ޕީރިއަޑެވެ .އިސްލާމް ،ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ،މިއިން ކޮންމެ މާއްދާ އަކަށް މަދުމިނުން  1ޕީރިއަޑެވެ.
ށ .ސްކޫލު ގައި ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ،ވަދެ ނިކުމުގެ އުޅުމުގަޔާއި ދެޕީރިއަޑު
ށ
ފހެއްޓޭނޭ ހަމަތަކަ ް
ތތަކުގެ މައްޗަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ،އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ހި ެ
ގ ް
ދެމެދުގައިވެސް ބައިބޯނުވާނޭ ޮ
ބަލައިގެންނެވެ.
އ ހުންނާނީ ،އެޗް.ޕީ.އޭ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިންގަޑަށް
ކށްފަ ި
ނ .ކުލާސް ސައިޒު އަދި ކުލާސް ރޫމުތައް އިންތިޒާމުތައް ޮ
ނނެވެ.
ޖގަ ލިބޭނޭ ގޮތުގެ މަތީ ް
ޓނޭ މިންވަރަށް ދަރިވަރުންނަށް ާ
އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ހިފެހެއް ޭ
ވނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ހށް ަ
ށ  45މިނިޓް ގެ ވަގުތެއް ދެވި ،އެވަގުތުގައި ،ދެން ކުލާ ަ
ރ .ކޮންމެ ދެކުލާހެއްގެ ދެމެދަ ް
ދަރިވަރުން ޙާޟިރުވުމުގެ ކުރީން ކުލާސް ރޫމް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބ .ކިޔަވާ މާއްދާތަކުގެ ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޗާޕްކޮށްފައިވާ އުނގެނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ދަރިވަރުންނަށް
މިޙާލަތުގައިވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 3ފޭސް މާސްކް އެޅުން
ހންނާން
އ ނުފެނި ު
މތެ ް
ހންނަށް ،ކޮވިޑް 19-ރޯގާޖެހި ،ޢަލާ ަ
އން ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީ ު
ނތަކުން ހާމަވާ ފަދަ ި
ފަހުގެ ހޯދު ް
މެދުވެރިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފުށުން ( ،ވާހަކަ ދައްކާ ،ކެއްސާ ،ކިބިހި އެޅުންފަދަ ކަންކަމުން)
ނ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ
ށޓަކައި ،ކޮންމެ މީހަކުވެސް ،ގި ަ
ތރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެ ކަމަ ް
ނށް މި ރޯގާ ފެ ު
އެހެން މީހުން ަ
ނށް ގޮސް އުޅުމުގައި ފޭސް މާސްކް އެޅުމަކީ ޢަމަލުކުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ވީހިނދު ،ދަރިވަރުން އަދި
ތަންތަ ަ
މުވައްޒަފުން ސްކޫލުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ތަކުގައި ވެސް ފޭސް މާސްކް އަޅަންވާނެ އެވެ.
ބރު ހިފޭ ކޮންމެ ޒާތެއްގެ ފޭސް މާސްކެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ .ސްކޫލް ލޯގޯ ޖެހި
ސިއްޙީ މިންގަޑަށް ފެތޭ ،އިތު ާ
ނން ކުރާނަމަ ،އެ މާސްކް
ށ ހުންނަ ފޭސް މާސްކް ބޭ ު
ގތަ ް
މާސްކެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެނެއެވެ .އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރާ ޮ
ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ނައްތާލުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ އެވެ .ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އިތުރު މާސްކެއް
ގެންގުޅުމްކީ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

 .4ސްކޫލަށް ވަދެ ނިކުތުން
ށ
ގއި ފޭސް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ .އަދި އެބުރި ގެއަ ް
ރވާނީ ސްކޫލުގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމު ަ
ހ .ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ޙާޟި ު
ދރިވަރަކުވެސް ދެމިހުންނަން ވާނެއެވެ.
ދެވެންދެން މި ގޮތުގައި ކޮންމެ ަ
ނ
ށ .ދަރިވަރުން ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި އުޅުމުގައި އެޗް.ޕީ.އޭގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ދަރިވަރުން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާކަ ް
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ށ ފެތޭ ގޮތަށް ސަފު
ކ ް
މށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިންގަނޑުތަ ަ
ނ .ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ސްކޫލަށް ވަންނާނީ ޢަމަލު ކުރު ަ
ހެދިގެން ،ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކް ކުރެވިގެންނެވެ.

ރ .ވަނުމުގައި ސަފުގައި އެތުރެންވީ ގޮތް ފެންނާނޭ މާރކްތައް ފާހަގަ ކޮށް ،ވަންނާންވީ ގޮތުގެ މަގު ދައްކައިދީފައި
ހުންނާނެ އެވެ.
ހ ކުލާސްރޫމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން  ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އަދި މުވައްޒަފުންވެސް
ބ .ސްކޫލު ގޭޓުން ވަނުމަށްފަ ު
ނނާނެ އެވެ.
ނ ވަންނަ އިރު ހަމަ ޖެހިފައި ހު ް
ވނެ އެވެ .އަތް ދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު ގޭޓު ް
ރަނގަޅަށް އަތްދޮންނަން ާ
ނ
ނ ް
ޅ .ދަރިވަރުން އަދި މުވައްޒަފުންވެސް ،ކުލާސް ރޫމުން ވަދެ ނިކުތުމުގަޔާއި ލައިބްރަރީ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭ ު
ކުރުމުގައި ގައިދުރުކަން ހިފެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ކ .މިޙާލަތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ތިރީގައި އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކުލާސް ރޫމް ތަކެވެ.
މއް ނުކުރާނެ އެވެ.
އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންވެސް އަދި މުވައްޒަފުންވެސް ލިފްޓް ބޭނު ެ
އ .މިރޯގާގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އަދި މުވައްޒަފަކު ސްކޫލަށް ޙާޟިރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ސްކޫލުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތެއްގައި ރޯގާގެ ޢަލާމަތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ،ލަސް ނުކޮށް ޓީޗަރަށް ރިޕޯރޓް ކުރަންވާނެ އެވެ.

 .5ކުލާހަށް ވަނުން އަދި އިށީނުމުގެ އިންތިޒާމް
ހ .ދަރިވަރުންވެސް މުވައްޒަފުންވެސް ތިބެންވާނީ ފޭސް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.
ނ ގައިދުރުކޮށް ،ކުއްޖަކަށްފަހު ކުއްޖެކެވެ.
ށ .ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ވަންނާ ީ
ނ
ނ .ކުލާހުގައި ހޭދަ ކުރާ ވަގުތު ތަކުގައިވެސް އިޖުތިމާޢީ ގައި ދުރުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަ އަށް ހިފަހައްޓާ ް
ވާނެ އެވެ.
ރ .ކުލާހުގެ ދޮރު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އަތް ސެނިޓައިޒް ކުރުމަށް ނުވަތަ ދޮވެ ސާފުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެ އެވެ.
އރުވެސް ގައިދުރުކޮށް ތިބުމަށް ސަމާލުވާންވާނެ އެވެ.
ބ .ދަރިވަރުން ކުލާހުގައި ތިބޭ ި
ށ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.
ޅ .އެއްދަރިވަރަކު ބޭނުން ކުރާ ވަޞީލަތްތައް އެހެން ދަރިވަރަކަ ް
ކ .ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ބޭނުން ކުރާންވާނީ

އެދަރިވަރަކު އެ ދުވަހަކު ފުރަތަމަ އިށީން ގޮނޑި އަދި ޑެސްކެވެ .ގޮޑި

ށ ދަރިވަރުން އަމިއްލަ އަށް ބަދަލު ކުރާ ގޮތަށް މިޙާލަތުގައި ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.
ޑެސްކު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަ ް
ބހެއްޓިފައި ތަކެއްޗާއި
ނ ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައިވެސްެ ،
ފހެއްޓުމުގެ ގޮތު ް
ހ ެ
އ .އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން ި
ބނުން ވެއެވެ.
ތަންތަނުގައި އަތްލާ ނުއުޅުމަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ޭ

 .6ކުލާހުން ނިކުތުން
ނ ފަހަރަކު ކުއްޖެކެވެ .ފުރަތަމަ ނިކުންނާނީ އަމިއްލަ އަށް ގެއަށްދާ ކުދީންނެވެ.
ހ .ކުލާސް ނިމިގެން ނިކުންނާ ި
ތ ދޮވުމަށް ނުވަތަ ސެނިޓައިޒުކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވާންވާނެއެވެ.
ށ .ކުލާހުން ނިކުމެފައިވެސް އަ ް
އޖަކަށް މަޑުނުކޮށް ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ދާނީ ގެ އަށެވެ.
ނ .ކުލާހުން ނިކުމެ ،ދެވަނަ ކު ް

 .7ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި ހުންނަ އިށީނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް އަދި ޢާއްމު އޭރިއާތައް ބޭނުންކުރުން
ހ
ނ ބޭނުން ކުރަން ޖެ ޭ
ތ ް
ތތަކާއި ތަން ަ
ހ .ސްކޫލު ގޯތި ތެރޭގައި ހުންނާ ޢާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށް ހުންނަ ވަޞީލަ ް
ރވަރަކުވެސް ފަރުވާތެރިވާން ވާނެ އެވެ.
ޙާލަތްތަކުގައިވެސް އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ދަ ި

ށ .މިޙާލަތުގައި ސްކޫލު ތެރޭގައި ގިނަ ކުދިން އެއްކޮށް ހިނގާ ،ތަންތާ އިށީނދެ އުޅުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.
ފސް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.
ނ .ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ހުންނާނީ ޭ
ނން
ށ ބޭ ު
ނ ކާނާއެވެ .ފެން ބުއިމަ ް
އން އެދުވަހަކު ގެން ަ
ނން ކުރާނީ އެކުއްޖަކު ގެ ި
ރ .ސްކޫލްގައި ކެއުމްށް ދަރިވަރުން ބޭ ު
ނއެވެ).
ނނާ ެ
ކުރާނީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ފެން ފުޅިއެވެ ( .ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް މި ޙާލަތުގައި ލިބޭކަށް ނުހު ް
ހންނަ ޑަސްބިންތަކެވެ.
ބނުން ކުރާނީ ސްކޫލު ތެރޭގައި ު
ކތި އުކާލުމަށް މިޙާލަތުގައިވެސް ޭ
ޖހޭ ތަ ެ
ޅ .ބޭނުން ކޮށް އުކާލަން ެ
ހން
ވން ވާނެއެވެ .ފަ ު
ފއި ނުދިއުމަށް ވަރަށް ފަރުވާތެރި ާ
ރއްގެ އަމިއްލަ އެއްވެސް ބަހައްޓާ ަ
ކ .ބެންޗެއްގައި މަތީގައި ދަރިވަ ެ
އެފަދަ ތަކެތި މިޙާލަތުގައި ރައްދު ކުރުމަށް ދަތިވާނެ އެވެ.

 .8ލައިބްރަރީ ބޭނުން ކުރުން
މށާއި ފޮތް ޙަވާލު ކުރުމަށް އެކަންޏެވެ .މި ބޭނުމަށް ލައިބްރަރީގެ
މިޙާލަތުގައި ދަރިވަރުން ލައިބްރަރީގެ ބޭނުން ހިފާނީ ފޮތް ނެގު ަ
ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަރިވަރުން ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ހ .ލައިބްރަރީއަށް ދާނީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައެވެ .ލައިބްރަރީއަށް ވަނުމުގައިވެސް ފަހަރަކު
ކުއްޖަކު ދޮރުން ވަނުމަށާއި އަދި ފޮތް ހަރުގަނޑުން ފޮތް ހޯދުމުގައި ލައިބްރޭރިއަންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން ،އަދި
ތރިވާން ވާނެއެވެ.
ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް ފަރުވާ ެ
ލގައި ،ފޮތް ބާއްވާނީ
ށ .ދަރިވަރަކު ،ފޮތް ހަރުގަނޑުން ފޮތެއް ނަގާ އަމިއްލައަށް އެ ފޮތެއް ހަރުގަނޑަށް ލުމުގެ ބަދަ ު
ލައިބްރަރީގައި އެކަމަށް އިންތިޒާމު ކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.
ނ
ނ.ދަރިވަރުން އަމިއްލަ އަށް ފޮތްތަކުގައި އަތްލާ އުޅުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ،ލައިބްރަރީ ސްޓާފެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެ ް
ދނީ އެވެ.
ގއި އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯ ާ
ހަމަޖެއްސޭން އޮންނަ ޙާލަތްތަކު ަ

 .9ސްކޫލުގެ މިސްކިތް ބޭނުން ކުރުން
މިޙާލަތުގައި ނަމާދު ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ގެއަށް ގޮސް ނަމާދުގެ ކުރެވޭނެ ކަން ކަށަވަރުވާނަމަ ،އެންމެ ރަނގަޅީ ދަރިވަރުންވެސް
ނ
ބނު ް
ށ ބެލެވޭނަމަ ،މިސްކިތް ޭ
އަދި މުވައްޒަފުންވެސް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ .ނަމަވެސް ،ނަމާދު ވަގުތެއް ފާއިތުވެދާނެ ކަމަ ް
ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ހ .މިސްކިތުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އަމިއްލަ މުސައްލައެވެ.
ހއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ށ .އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ހިފެ ެ
ނ .ވުޟޫ ކުރާ ވަގުތުފިޔަވާ އެހެން ވަގުތު ތަކުގައި ފޭސް މާސްކު އަޅަންވާނެއެވެ.
ޒ ކުރަންވާނެއެވެ.
ރ .މިސްކިތުން ނިކުމެ އަތް ދޮންނަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ސެނިޓައި ް

 .10ކެންޓީން ބޭނުން ކުރުން.
ހ .ކެންޓީނުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުން މިންޖުވެ ޢާއްމު ޙާލަތަށް ރުޖޫއުވުމުންނެވެ.

ށ .ސްކޫލަށް އައުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅަށް ނާސްތާކުރުމަށް ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ފަރުވާތެރި ވާންވާނެއެވެ .ދަރިވަރުން
ނ
ވ ޭ
ސްކޫލުގައި ހޭދަކުރާނީ  2ނުވަތަ  3ގަޑި އިރު އެވެ .ނަމަވެސް އެ ވަގުތު ކޮޅުގައިވެސް ނާސްތާއެއް ކުރަން ބޭނުން ާ
ދަރިވަރުން ،ގެ އިން ކާތަކެތި ޕެކް ކޮށްގެން ގެނައުން އެންމެ ރަނގަޅެވެ.
އ
ނ އެއްވެސް ކާނާ އެއް ހަދިޔާއެ ް
ވރަށް އަނެއް ދަރިވަރަށް ނާސްތާ ކުރުމަށް ގެން ަ
ނ .މި ޙާލަތުގައި އެއް ދަރި ަ
ނުކުރާނެއެވެ.
ފން އެޅޭނޭ އިންތިޒާމް
ރ .ސްކޫލު ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފެން ޑިސްޕެންސަރުތަކުން ،ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ފެންފުޅިއަށް ެ
ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ހަމަ ޖެހިފައި ހުންނާނެ އެވެ.

 .11ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުން
ނ
ދރުކަން ބަހައްޓައިގެ ް
ގތު ތަކުގައި ،ގައި ު
ރން ޖެހޭ ވަ ު
ނ ދަރިވަރުން ފާޚާނާ ބޭނުން ކު ަ
ހ .އެއް ދަރިވަރަކަށް ވުރެ ގި ަ
ތރިވާން ވާނެއެވެ.
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމަށް ފަރުވާ ެ
ތ ސެނިޓައިޒު ކުރަންވާނެވެ.
ށ .ފާޚާނާ ނިމިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަން ވާނެ އެވެ .ނުވަ ަ
މކުރަން ވާނެއެވެ.
ދތަކެތި ޑަސްބިންއަށް ލުމަށް ހަނދު ަ
ނ .ބޭނުން ކުރާ ޓިޝޫ ފަ ަ
ށ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
ރ .ފާޚާނާ ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަ ް
ނއެވެ .އަދި އެކަށީގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ފާޚާނާތައް
ނ ެ
ގން ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުން ާ
ބ .ފާޚާނާ ނިމި ެ
ސާފުކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ.

 .12އައު ޢާންމު ޙާލަތަށް އަހުލުވެރި ވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވުން
މ ކަމަކީވެސް ކްލާސް ޓީޗަރަށް
ހ .ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެވެސް ސިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރީން ކަންބޮޑުވާ ކޮން ެ
މވެ.
ލސްނުކޮށް އަންގަން ވާނެ ކަންކަ ެ
ނޫނީ ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ަ
ހލުވެރި ވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލާއި ގުޅިފައިވާ އެން.ޖީ.އޯ ތަކުން
ށ .އައު ޢާންމު ޙާލަތަށް އަ ު
މ
ހންގަވަމުން ގެންދަވާނެއެވެި .
ދަރިވަރުންނަށް ސަޕޯޓް ގްރޫޕް ތަކާއި ސައިކޮ-ސޯޝަލް ސެޝަންތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ި
ސްޝަންތަކަކީ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭނެ ސެޝަން ތަކެއް ކަމުން ،ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ
ސްކޫލުގެ އިލްތިމާސްއެކެވެ.

