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 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                            
 

 ތައާރަފް 

 ސަަބުބން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރެވި، އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭ ހިނދު، ސްކޫލްގެ އެންމެހަިއ ގެ 19މިފޮތަކީ ކޮވިޑް 
މަސްލަހަތުވެރީން ޢަމަލު ކުރާންީވގޮތް ަބޔާންކޮށް މިސްކޫލުން )ަމޖީދިއްޔާ( އެކުލަވާލި އަތްމަތީ ޮފތެކެވެ. މިފޮތުގެ މައިގަނުޑ 

 ެބލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން އަދި މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިވުމެވެ. ޭބނުމަކީ ފޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާއި 

މިފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ގައިޑްލައިނަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވި، މި ސްކޫލްގެ ވެއްޓަށް 
  ފެތޭގޮތަށެވެ.

 

 ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކް ފޯސް  އައު އާންމުހާލަތުގައި ސްކޫލްގައި އިސްވެ  

 
 ޕްރިންސިޕަލް ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް -
 ސަން ޙަޒީމާ ޢަހެލްތް އެސިސްޓެންޓް  -ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޝީޒާ އަލީ                   -
 ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ރިފްޤާ ރާޝިދު  -
 ސައިން ޙުޒްނާ ޢަލީޑިންގ ޓީޗަރ   -         ޒީޒް އަޙްމަދު    ޢަްބދުލް ޢައެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  -
 ލީޑިންގ ޓީޗަރ އިްބރާހިމް ނާޝިދު  -ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޝަރުނީލާ ޒުހައިރު                  -
 ލް މުޙައްމަދުޢީލީޑިންގ ޓީޗަރ އިސްމާ -

 މް ޢީއިޝަތު ނަޢާކައުންސިލަރ  -
 މިނަތު ަޖއުފަރުހެލްތް އެސިސްޓެންޓް އާ -
 ސްޕޯރޓްސް ސްޕަވައިޒަރ އިްބރާހިމް އަހްނަސް -

 ޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރ މާޒިން އިްބރާހިމް ކެ -
هللا އްމަދު އަްބދުޙައެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މު  -

 ދުޢީސަ
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 ހާޟިރީ ރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަ .1

 
o ިއާއި މިނިސްޓްރީ    އި ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްއާ  19ކޮވިޑް  ލުކުރާނީ  މަޢަ  ެބލުމުގައި  ރީޟި ހާ  ސްޓާފުންގެ  ދަރިވަރުންނާއ

ރީގެ އެންމެހާ ކަމެއްގައި ޗުއްޓީ  ޟިމުވައްޒަފުންގެ ހާ ކާއި އެއްގޮތަށެވެ.ތަނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާރން އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު
ރީ  ޟިކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އައު އާންމު ހާލަތުގައި އަމަލުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ހާ މަލުޢަނެގުމުގައި 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލަށެވެ. 
o ާލޫމާތުތައް ގުރޭޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ އެއްކުރައްވައި ގްރޭޑްގެ ޑެޕިއުޓީ  ޢުގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް / މަ ރީއާއިޟިދަރިވަރުންގެ ހ

އުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އެދަރިވަރުންގެ އެންމެހާ ޕްރިންސިޕަލް ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ސްޓޫޑަންޓް އެފެއާޒް ބަލަހައްޓަވާ ޑެޕި
 އާސްގެ ރެކޯޑްތަކުގައި ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ސްޓޫޑެންޓް އެދެ
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o ާއެދެމެވެ ރުނުވުންޟިހާ ސްކޫލަށް ފެނިްއޖެނަމަ ކިަބއިން ސްޓާފުންގެ ދަރިވަރުންނާއި އަލާމާތްތައް ތިރީގައިވ. 
 ކެއްސުން •
 ރޯގާޖެހުން •
 ރިއްސުން  އިކަރުގަ •
 ދަގޫވުން ނއު ނޭވާލާން •
o   ްރީ ރެކޯޑް  ޟިރީަބލައި އެދުވަހުގެ ހާޟިސްޓާފުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ދުވަހުގެ ހާމިނިޓް ެތރޭގައި    30ސެޝަން ފެށިގެނ

އަދި ސެޝަން ނިމުމުގެ ކުރިން  ރީ ޯބޑަށް އެރުވުމާއެކު ޕްރިންސިޕަލް އަތްޕުޅަށް އަރުވާނެއެވެ. ޟިސްކޫލްގެ ހާ
 މީމިސްއަށް އަޅާނެއެވެ.

o  ުމުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރ އަށް އެންގުމެއްނެިތ  ނުވަީނ، އެ ރުވެފައި ޟިހާރުވާންޖެހޭ ުދވަހަކު ޟިހާމުވައްޒަފަކ
 ދުވަހަކު މުވައްޒަފަށް ގުޅައި ވީނުވީގޮތް ަބަލންވާނެއެވެ. ނަމަ، އެމުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރ އެ ނީވަ ކަމުގައި

 ރީ ބަލަހައްޓާނެގޮތް ހާޟި ދަރިވަރުންގެ  :  1. 1 

މުއްދަތު /   ޒިންމާވާ ފަރާތް  ކަންތައްތައް ރީގައި އަމަލުކުރާނީ ހާއްސަ  ޟި ދުވަހުގެ ހާ 
 ވަގުތު 

 ދަރިވަރުން: ހާލަތުގައިވާ  އާއްމު  ސިއްހީ   •
  އެއްގޮތަށްމިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ އުޞޫލާރީ ބަލާނީ ޟިދަރިވަރުގެ ހާ

  އަދި ދަރިވަރުންގެ އަތްމަތީ ފޮތް(  ގެ ސަރކިއުލަރ)މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 ެބލެނިވެރިޔާ

 ކުލާސް ޓީޗަރ 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ކިޔެވުން 
އޮންނަ 

 ދުވަސްތައް

 ގުމުއްދަތަކަށް ބޭސްކުރާ ދަރިވަރުން ދި  •
 

ދިގުމުއްދަތަކަށް އެއްވެސް ަބއްޔަކަށް ޭބސްކުރާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވާީނ 
  އާއި ސްކޫލަށް ެބލެނިވެރިޔާ  ލިބިގެންނެވެ. އެލަފާގެ ކޮޕީޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ 

 މެނުމަށްފަހުދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު )ކުލާސް، އިންޑެކްސް( ހި
info@majeediyya.edu.mv .ެސްކޫލް މެއިލްއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވ 

 ެބލެނިވެރިޔާ

 ކުލާސް ޓީޗަރ 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ކިޔެވުން 
އޮންނަ 

 ދުވަސްތައް

 : ކެޓަގަރީ   ރިސްކު   ހައި  •
ޓޭަބލް ހަަދއި ޓައިމް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަރިވަރުންނަށް މި -

 .ހަވާލުކުރަންވާެނއެވެެބލެނިވެރިޔާއަށް 
މިދަރިވަރުންނަށް އޮންލައިންޮކށް) ގޫގުލް ކުލާސްރޫމްގައާއި  -

ނެއެވެ. ދޭދޭ މަސައްކަތް ޤައިވައިދުން    ދަރިވަރުންނަށް( އާއްމު  އިވައިަބރގަ
ތަކަްށ  މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ހަވާލުކުރަން އޮންނަ ތާރީޚު އަދި އެ

 ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.
 މާކު   ރުވާކަމަށްޟިދަރިވަރު ޙާ އިރީ މީމިސްގަ ހާޟިމިދަރިވަރުންގެ  -

 ުފރިހަމަވުމުންނެވެ.ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް 

  

 

 ެބލެނިވެރިޔާ

 ކުލާސްޓީޗަރ  

ޑެޕިއުޓީ  
  ޕްރިންސިޕަލް

 

 

 

ހައި ރިސްކުގަ  
 އުޅޭ މުއްދަތުގަ

mailto:info@majeediyya.edu.mv
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 ލިޔުން އަންގައިދޭ ދަރިވަރެއްކަން ހައިރިސްކު  ދަރިވަރަކީ .1
ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު )ކުލާސް، ިއންޑެކްސް(  އާއިެބލެނިވެރިޔާ

 އަށް މެއިލްކުރުން.  info@majeediyya.edu.mvނުމަށްފަހު ހިމެ
ޮއންނަ މާއްދާތަކުގެ ފިލާވަޅުގައި   ޓައިޓޭަބލްގައި ދުވަހަކު ކޮންމެ .2

 ަބއިވެރިވުން/ މަސައްކަތް ނިންމުން.

 ވުން ނުވަތަ ކަރަންޓީނުވުން ފައްސި އަށް    19ކޯވިޑަށް  

އަށް ދަރިވަރަކު ފައްސިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ަކރަންޓީނުވާްނ  19ކޯވިޑް  -
ޓީޗަރަށް ކްާލސް ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ވީއެންެމ އަވަހަކަށް މެސެޖަކުން 

ދުވަހުެގ ތެޭރގައި މެސެޖު 2ފައްސިވާތާ ެއންމެ ލަސްެވގެން ) އަންގަންވާނެއެވެ.
 (އަންގަންވާނެއެވެ.ސްކޫލަށް ނުވަތަ މެއިލްއަކުން 

 ަބޔާންކޮށް ެބލެނިވެރިޔާގެ އެއަށްފަހު ރަނގަޅުވެގެން ނުުކމެވޭނެ ތާރީޚު -
)ދަރިވަރުގެ ކްލާސް، އިންޑެކްސް ހިމަނާފައި( މެޑިކަލް ރިކޯޑްތަކާއެކު    މެއިލްއެއް

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  7ންޓީންވާތާ ަބއްޔަށް ފައްސިވާތާ/ ކަރަ
info@majeediyya.edu.mv ެއަށް މެއިލް ކުރަންވާނެއެވ. 

 އުނގެނުން  ދަރިވަރުންގެ  ަބަދލުވާނަމަ ަތނަކަށް އެެހން ިތެބން ކަރަންޓީނުގަ -
މަށް ޭބނުްނވާ އެންމެހަިއ ގެންދިއު ކުރިއަށް ކިޔެވުން ގޮތަކަްށ، މެދުނުކެނޑޭނެ

              ތަކެތި އެތަނަކަށް ގެންަދންވާނެެއވެ.
 އާއްމު(  އިވައިަބރގަ  ކުލާސްރޫމްގައާއި  ގޫގުލް)  އޮންލައިންޮކށް  މިދަރިވަރުންނަށް -

އްޙީ ޙާލަތު ތަންދޭ ޞިއެދަރިވަރެއްގެ    ޤައިވައިދުން  މަސައްކަތް  ދަރިވަރުންނަށްދޭ
 މަސައްކަތް ނިންމަން ާބރުއަޅާށެވެ.ވަރަކުން މިން

 ގޮތަށްގެ އްލީވެ މެޑިކަލް އިމީމިސްގަ  ރީޟިޙާ މިދަރިވަރުންގެ -
މެއިލް  ސްކޫލުގެ  ެބލެނިވެރިޔާ މެޑިކަލް ރިކޯޑްތައް ވޭނީމާކުކުރެ

info@majeediyya.edu.mv   ްފޮނުވައިފައިވާނަމައެވެއަށ.  

 

 

 

 

 ެބލެނިވެރިޔާ

 ކުލާސް ޓީޗަރ 

 ލީޑިން ޓީޗަރ

 

 

 

 

 

ކަރަންޓީންގަ 
 އުޅޭ މުއްދަތުގަ

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@majeediyya.edu.mv
mailto:info@majeediyya.edu.mv
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  ކަންތައްތައް ޞަ ގައި އަމަލުކުރާނެ ޚާއް ރީ ހާޟި މުވައްޒަފުންގެ     :1.2 

މުއްދަތު /   ޒިންމާވާ ފަރާތް  ރީ ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް ޟި ޙާ 
 ވަގުތު 

 ( ގައިވާ މުދައްރިސުން އާއްމު ހާލަތު   ޞިއްޙީ މުދައްރިސުން: ) 

އާއްމު ހާލަތާ އެއްގޮތަށް އޮފީސް ސްޓާފުންނާއި ސްކޫލުގެ ސްޓާފުންގެ އަތްމަތީ ފޮތާއި  
 އެއްގޮތަށް.މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސަރކިއުލަރތަކާއި 

 ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ސްކޫލުގެ  
 އިސްވެރިން

އެޗް.އާރް  
 ސެކްޝަން

މަސައްކަތަށް 
ނުކުންނަންޖެހޭ 

 ދުވަސްތައް

 ދައްރިސުން: )ހައި ރިސްކު( މު 

ރުވިކަމަްށ ހާޟިނޫނީ މުވައްޒަުފ   ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިަހމަކުރުމުން
 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގެ މުވައްޒަފުން، ލިޔުމާއި ހެލްތު ރިކޯޑްތަކާއެކު ސްކޫލުގެ. 1
info@majeediyya.edu.mv  .ެމެއިލް ކުރަންވާނެއެވ  

 ގޭގައި ލީޑިންގ ޓީޗަރު ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކާއި ޓައިމްޓޭަބލާއި އެއްގޮތަށް. 2
 ދިނުން ކުރިއަށްގެންދަންވާނެއެވެ. ކިޔައިވައި މަޑުކުރިޔަސް 

ެބލެނިވެރިްނނަށް އަދި ސްކޫލަށް ދެއްވަންޖެހޭ އެއްާބރުލުްނ ދަރިވަރުންނާއި . 3
ގޮތެއްގައި ފޯނުން، ވައިަބރ އިން އަދި މެއިލް  ޞަޚާއް ފުރިހަމައަށް ދެއްވަންވާނެއެވެ.

 މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކަށް ޖަވާުބދާރީވެފައި ހުންަނންވާެނއެވެ.

 ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ސްކޫލުގެ  
 އިސްވެރިން

އެޗް.އާރް  
 ސެކްޝަން

މަސައްކަތަށް 
ނުކުންނަންޖެހޭ 

 ދުވަސްތައް

  އާއްމު ހާލަތުގައިވާ ( ޙީ އް ޞި ) ވައްޒަފުން އަދި ސަޕޯޓު ސްޓާފުން:  އިދާރީ މު 

  ސްކޫލުގެ ސްޓާފުންގެ އަތްމަތީ ފޮތާއި އެއްގޮތަށް.

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޑެޕިއުޓީ   
 ޕްރިސްޕަލް 

އެޗް.އާރް  
 ސެކްޝަން

މަސައްކަތަށް 
ނުކުންނަންޖެހޭ 

 ދުވަސްތައް

mailto:info@majeediyya.edu.mv
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 ދާރީ މިވައްޒަފުން އަދި ސަޕޯޓު ސްޓާފުން:  އި   ހައި ރިސްކު 

ރުވިކަމަްށ ހާޟިނޫނީ މުވައްޒަުފ   ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިަހމަކުރުމުން
 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ހައި ރިސްކު ކެޓަގަރީގެ މުވައްޒަފުން، ލިޔުމާއި ހެލްތު ރިކޯޑްތަކާއެކު ސްކޫލުގެ . 1
info@majeediyya.edu.mv  .ެމެއިލް ކުރަންވާނެއެވ  

 

އިރުޝާދުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ފަރާތުން ެދއްވާ ރު ނުވެވުނަްސ ހާޟިސްކޫލަށް .2
 ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް

 ސްކޫލަށް ދެއްވަންޖެހޭ އެއްާބރުލުން ފުރިހަމައަށް ދެއްވަންވާެނއެވެ.  .3

ގޮތެއްގައި ފޯނުން، ވައިަބރ އިން އަދި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ  ޞަޚާއް •
 ހުންނަންވާނެއެވެ.ތަކަށް ޖަވާުބދާރީވެފަިއ  މުއާމަލާތް

  

 : ކަރަންޓީނުވާންޖެހުން   / އަށް މުވައްޒަފަކު ފައްސިވުން   19- ޑް ކޯވި 

އަށް މުވައްޒަފަކު ަފއްސިވެއްޖެނަމަ އެކަން ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް   19-ކޯވިޑް   •
ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެގޮުތން އެްނމެ ލަސްވެގެން މެސެޖަކުން 

 މެސެޖަކުންދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  2 އެންމެ ލަސްވެގެން އްސިވާތާފަ
  އަންގަންވާނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ރަނގަޅުވެގެން ނުކުެމވޭނެ ތާރީޚަކާއެކު  
އަށް މެޑިކަން ރެކޯޑްތަކާއެކު ަބއްޔަށް   info@majeediyya.edu.mv  ލިޔުމުން

   ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ 7ފައްސިވާތާ 

  

 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް  ފަރާތްތަކުން  އެހެނިހެން ބެލެނިވެރިންނާއި  ޒިޔާރަތްކުރާ  ސުކޫލަށް  .2

 ރުވުން ޟި ޙާ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ބެލެނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް    .12

ރުވާނީ ސްކޫލުން ެބލެނިވެރިޔާައްށ ޟިޙާރުވާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ޟިޙާހ( އެއްވެސް ސަަބަބކާ ހުރެ ެބލެނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް )
 .މުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެށް ވަނުދޫކޮށްފައިވާ ކާޑު ހިފައިގެންނެވެ. ކާޑު ނެތްނަމަ ސްކޫލަ

  އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގައި ހުންނަ ސުކޫލުގެ އޮފީސް ދޮރާއްޓެވެ.ށ( ސުކޫލަށް ވަދެ ނިކުތުމަްށ ބޭނުންކުރަން ވާނީ )
 އިސްތިސްނާވެއެވެ.()ދަރިވަރުންގެ ރަސްމީ ސެޝަން ނިމޭގަޑި 

ނަމަވެސް ޮއފީސް ޢިމާރާތުން ޭބރަށް ސްކޫލް ގޯތިތެރެއަށް ގޮސްގެން ނުާވނެއެވެ. ގޯތިތެރެއަށް ދާންެޖޭހ   ަވތް ނ( ސްކޫލަށް)
  ލިިބ މުވައްޒަފަކާއެކު މެނުވީ ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އެކަުމގެ ހުއްދަހާލަތެއް 

 އަށްވުރެ މަތިނުވާނަމައެވެ.  C’37ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ެބލުަމށްފަހު ރ( ސްކޫލަށް ވަދެވޭނީ )

mailto:info@majeediyya.edu.mv
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 އަތްދޮވުމަށްފަހުއެވެ. މިނޫްނ އަޅައި ރަގަޅަށް ސެނިޓައިޒަރ ނުވަތަ ސައިޯބނި ލައިގެންބ( ސުކޫލަށް ވަދެވޭނީ މާސްކު)
 ނުމަށް ހުއްދަނުުކރެއެވެ.އިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ވަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސުކޫލު

 ވާނެއެވެ. ގައިދުރުކަން އިސްކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން  މާރާތުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިޭބއިރުއިކޫލުގެ އޮފީސް ޅ( ސު)
މައަށް ދަރިވަުރ ހަެބެލނިވެރިޔާ ގެ ސެޝަން ހިނގަމުންދާ ވަުގތުގައިނަމަ ރުވީ، ދަރިވަރުޟިޙާކ( ެބެލނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް )

   ގެނެސް ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާނީ، ސްކޫލުގެ ރިސެޕްޝަނުންނެވެ.
ވެރިޔާ ސޮއިކުރުމަށްފަހު ގަޑި ދަރިވަރު އ( ދަރިވަރު ގެއަށް ގެންާދނަަމ ، އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފަިއވާ ފޮތުގައި ެބލެނި)

 ގެންދިޔަ ގަޑި ޖަހަން ވާނެއެވެ.
 އައި ޭބނުން ނިުމނުހާ އަވަހަކަށް ސްކޫލު އޮފީހުްނ ނިކުތުން އެދެމެވެ.  ވ( ސްކޫލަށް)

ސެޝަނަގެ ޑެޕިއުޓީ ރުވާންޖެހޭފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޙާޟި)މ( ސްކޫލްގެ އިދާރީ ކަމެއްގައި ެބލެނިވެރިން ސްކޫލަށް 
 އެވެ. ސަންވާނެގުޅުއްވައިގެން އެކަމެއްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައް ޕްރިންސިޕަލާ

ގެ )ހ( )ކ( )އ( ށް އަަމުލ   1ރުވާ ެބލެިނވެރީން ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުްނ މި އުޞޫލުގެ ނަންަބރު  ޙާޟި( ސްކޫލަށް  ފ)
  ނުކުތާތަކަށް އެ ަފރާތްތަކުން އިޙްތިރާމް ކުރާންވާނެއެވެ.ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެނޫން ެއހެން ހުރިހައި 

  ރުވުން ޙާޟި ސެޝަން ގަޑީގައި ދަރިވަރަށް ދިމާވާ ކަމަކުން ބެލެނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް    2. 2
ހ( )ށ( )ނ( )ރ( )ބ( ގައިވާ ކަންކަން )  ގައިވާ 1ހ( ެބެލނިވެރިޔާއަށް ސްކޫލަށް ވަދެވޭނީ، މި އުޞޫލުގެ ނަްނަބުރ )

  ފުރިހަކަ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

  ސެޝަންގަޑީގައި ދަރިވަރާއެއްޗެއް ހަވާލު ކުރާންޖެހުން / ރައްދު ކުރާންޖެހުން  2.3

ވުމަށްފަހު  ޟިރުޙާދަރިވަރު ސްކޫލަށް  އިގެ މިޙާލަތުގަ 19-ހ( ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮވިޑް)
ވާގޮަތށް ފޮތްތަކާއި ޭބުނންވާ  . ވީމާ ސްކޫލްގެ ޓައިމްޓޭަބލްގައިއެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރިވަރުންނާ ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

 ސަމާލުކަމެއްދޭންވާނެއެވެ. ޞައް ޚާއެންމެހާ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް 

ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް  ގެލީޑިންގ ޓީޗަރ ގައި ަބޔާންެވފައިާވ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ގްރޭޑް (2.3)  ށ()
  ގެނެސް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 
  ބެލެނިވެރިޔާ ފިޔަވައި ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރާންވީ ގޮތް   2.4

ލެއް ުނކުރެވޭނެއެވެ. ވަރަށް ދަގެ ދުވަސްވަރު، ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި އެއްވެސް ފަރާތަކާ، ސްކޫލުގައި ަބއް 19 ކޮވިޑް  
  ކަމެއްގައި ޕްރިންސިޕަލް ޭބނުންވެވަޑައިގެންިފނަމަ، ހުއްދަ ލިިބގެން ަބއްަދލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ޞައްޚާ
  މި 3324691ހ( މިފަދަ އެއްވެސް ަބއްދަލުުވމެއް ާބއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ސްކޫލްގެ )

  އެޕޮއިންްޓމަންޓް ދުރާލައި ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ.ނަންަބރާއި ގުޅައިގެން 
  ގައިވާ އެންމެހައި ކަންކަަމށް  ށ( )ނ( )ރ( )ބ( )ޅ( )ވ()  ގ1ެމި އުޞޫލުގެ ނަްނަބރު   ށ()

  އިޙްތިރާމު ކުރާން ވާނެއެވެ.
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އައު އާއްމު ހާލަތުގައި ކިޔެވުން ކުރިޔަށްދާނެގޮތުގެ    މުވައްޒަފުންނަށް ބެލެނިވެރިންނާ . 3
 މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ތައްޔާރުވާންވީ ކަންތައްަތކުގެ މަޢުލޫމާތު ޭދނީ  ނާއި ދަިރވަރުންެބލެނިވެރިން ުހޅުވުމުގައި ސްކޫލްއައު އާއްމު ހާލަތުގައި  •
ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެވަނަ ޓާމު ފެށިގެން ކްލާސް ޓީޗަރ އަދި ގްރޭޑް ލީޑިންގް ޓީޗަރ ކްލާސްތަކުގެ  

 ާބއްވާނެއެވެ. ެބލެނިވެިރންގެ ަބއްަދލުވުމެއްއޮންލައިން 
ތަފްސީލުތައް   އެއައު އާއްމު ހާލަތުގައި ކިޔެވުން ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ސްކޫލްގައި ގާއިމް ކުރުމަށްފަހު •

މިަބއްދަލުވުން   ާބއްވާެނއެވެ.  ަބއްދަލުވުމެއް  ަނށް ދިނުމަށް، ސްޫކލު ފެށުމުގެ އެއްހަފްތާއަށް ވުމުން އޮންލައިންެބލެނިވެރިން
 ކުރިއަށްދާނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 މުއްދަތު / ވަގުތު ދެވޭގޮތް މަޢުލޫމާތު  ދޭނެގޮތް މަޢުލޫމާތު 

ރ ގްރޫޕް ސްކޫލްގެ ވައިަބ ކްލާސް •
އެސްއެމްއެސް ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ވެްބސައިޓް 

 ގަވާއިދުން ެބއްލެވުމަށް ދެވޭ ެމސެޖް

  
 25ޖޫން 

 ކަްނަތއް ަބދަލުވެއްޖެނަމަ ނަމްަބރު •
 ކުރާނެގޮތް

 
 25ޖޫން 

ހާލަތުގެ ގޮތުން ސްކޫލަށް ނާދެިވ  •
 ރަށްރަށުގައި ތިެބން ޖެހިފައިވާ ަދރިވަރުން

މިނިސްޓްރީގެ ސަރކިއުލަރ ވައިަބރ 
 ގްރޫޕްގައި 

 
 25ޖޫން 

 
 މާސްކް •

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން
އި ގުޅޭ މައުލޫމާތު މާސްކާދެވިފައިވާ 

 ލާސް ވައިަބރ ގްރޫޕްގައި ހިއްސާ ކުރާނެކް

މިނިސްޓްރީގެ ސަރކިއުލަރ  
 ލިބުމުން 

ގައި އޮންލައިން ކްލާސް ވައިާބރ ގުރޫޕު ރީއާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާނޭގޮތްހާޒި •
އަދި  މެދުވެރިކޮށެވެ. ަބއްދަލުވުމުގައި

ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިދާނެ 
ގޮތްތައް ކައުންސިލަރ މެދުވެރިކޮށް 

ރުވާން ފެށުމުން ޙާޟިދަރިވަރުން ސްކޫލަށް 
 ކިޔައިދެވޭނެއެވެ. 

 ހަފްތާ ކުރިން 1

 
 

 ންގ ގެ ޚިދުމަތްކައުންސިލި •

 
 

 ދުވަސް ކުރިން  03

 
 

ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެނައުމާއި  •
ގެންދިއުމުގައި ެބލެނިވެރިޔާ އަމަލު 

  ކުރަންވީގޮތް

ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ަބލައި އަދި ލާން 
ދުރުވާއިރު މަޑުކުރައްވަންޖެހޭ ވަކި 

ކުރެވިފައިވާނެކަމުގެ  ފާަހގަތަންތަން 
މައުލޫމާތު ެބލެނިވެރިްނނާ ހިއްސާކުރެވޭނީ 

ސްކޫލުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިއާއި 
 ކްލާސް ވައިާބރ ގުރޫޕުތައް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 
 

 ދުވަސް ކުރިން  03

 އޮންލައިކޮށް ފެށުމާއި ކިޔަވައިދިނުން •
ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް ކިޔަވައިދިނުން

 
 

 
 ދުވަސް ކުރިން  03
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ސެޝަން ގަޑިތަކާއި  ގެންނަންޖެހޭ 
 ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުން

 ބެލެނިވެރިންގެ އޮންލައި ަބއްދަުލވުން -
 ކުލާސް ވައިަބރ ގްރޫޕްތަކުގައި  -

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ  •
އަދި ެބލެނިވެިރންގެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު 

 ަބއްދަލުވުން ާބއްާވނެގޮތް 

 
 ހަފްތާ ތެރޭ  1ފެށިގެން 

 

 ދިނުން   މަޢުލޫމާތު   މުވައްޒަފުންނަށް 

 ޒިންމާވާ ފަރާތް މަޢުލޫމާތު ދޭނެގޮތް  މަޢުލޫމާތު ދޭކަންތައްތައް 

ރީ  ޙާޟިއައު އާއްމުހާލަތުގައި 
ިމނިސްޓްރީ އޮފް  އިބަލަހައްޓާގޮތާ

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އުސޫލު މުވައްޒަފުންނާ 
 ހިއްސާކުރުން

ސީނިއާރ މެނޭޖްމަންޓްގައި އެޗް.އާރް، ޑެޕިއުޓީ  
ލޫމާތު މުވައްޒަފުން ބަލަހައްަޓން ޢުޕްރިންސިޕަލް އެމަ

ސްޕަވައިޒަރުންނަށް ޑިޕާރޓްމަންޓް/ ގްރޭޑްގެ  
އްޒަފުންނަށް ސަރކިއުލަރ ފޯރުކޮށްދީ އެކަން މުވަ

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. 

 
 ސުޕަވައިޒަރ 

 
 މުވައްޒަފު

 
 

 ރީއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާނޭ ގޮތް ޙާޟި

ރީއާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާނޭ ޮގތްތަްށ ޟިޙާ
ޭބއްވޭ  ނަށްހިއްސާކުރެވޭނީ ސްޓާފުން ނާއިސްޓާފުން

އަދި ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ  ަބއްދަލުވުމުގައެވެ.
ޓީޗާރ އަދި ސަްބޖެކްޓް  ގގްރޭޑު ލީޑިން އްމައުލޫމާތުތަ

 ލީޑިން ޓީޗާރ މެދުވެރިކޮށް ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭނެއެވެ.

 
  ސްކޫލުގެ

   އެޗް އާރުން
މާއްދާތަކުގެ 

 ލީޑީންގ ޓީޗަރ

 
 ަބހަްއޓާނޭގޮތް ޢަމަލުތައް  ކްލާސްތެރޭގައި

ކްލާސްތެރޭގައި ޢަމަލުތައް ަބަހއްޓާނޭގޮތް ޓީޗަރުންާނ 
އަދި ަބއްދަލުވުމުގައެވެ. ހިއްސާކުރެވޭނީ ސްޓާފުންގެ 

ގްރޭޑު   އްދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި މިފަދަ މައުލޫމާތުތަ
ލީޑިން ޓީޗާރ އަދި ސަްބޖެކްޓް ލީޑިން ޓީޗާރ 
މެދުވެރިކޮށް ޓީޗަރުންނަށް އެޭބފުުޅންގެ ވަކި ވަކި ވައިާބއ 

 ވެސް ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.  ގުރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި

 
 

ސަްބޖެކްޓް 
 ލީޑިން ޓީޗާރ

ސްޓާފްރޫމް ފަދަ ޢާއްމުތަންތަން ޭބނުްނ 
 ކުރާނެގޮތް

 
ންތަްނ ބޭނުން ކުރާނެގޮތުެގ ސްޓާފްރޫމް ފަދަ ޢާއްމުތަ

  ަބއްދަލުވުމުންނެވެ.  މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނީ ސްޓާފުން

ޑެޕިއުޓީ  
ޕްރިންސިޕަލް  

 ލީ ޢަޝީޒާ 
ލީޑިންގ ޓީޗަރ 

 ލާޝަރުނީ
 ޒުހައިރު

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ވައިަބރ ގްރޫޕްތައް 
ެބލުމާއި ، ސްކޫލް މެއިލް ޗެކްކުރުމާއި ، 

 އިޖާަބދިުނން ފޯނަށް 
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 ކުރާނެ ކަންތައްތައް   ށް ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަ .  4

ގައިދުރުކަން ަބހައްޓަންވީ ދުރުމުން  އާއި ގޯތިތެރޭގައި ތަކެއްގަ އިމާރާތް އިްލގެ އެންމެހަކޫގައިދުރުކަން ެބހެއްޓުމަށް ސް •
 ނެއެވެ. ހާފައިވާކުރަ ތަކެއްކުރެހުންދައްކައިދޭ 

ންގ ޓީޗާރސް ރޫމް، ޕްރިންޓިންގ ސްޓާްފރޫމް ، އޮފީސް، ލީޑި އާންމުކޮށް ވަދެނުުކމެހަދާ ތަންތަން ކަމަށްވާމުވައްޒަފުން  •
ވަދެވޭނެ މީހުންގެ އަދަދު  އެއްފަަހރާ އެންމެހައި ަތނަކަށް ޙިދުމަތް ހޯދުމަށް ފަދައެކަޑަމިކް އޮފީސް( ފާހާނާ، ހެލްތްރޫމް  ރޫމް،

 ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.  އިޭބރުގައެތަނަކަށް ވަނުމަށް ުހންނަ ދޮުރގެ 

 ސްޓާފް ރޫމް   4.1
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު  ޒިންމާވާ ފަރާތް  ންޖެހޭ ކަންތައް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރާ  ތަން/ތަކެތި 

 
 

 މޭޒު

 
 އިފޫޓުގެ ދުރުމިނެއްގައި ފާހަގަ ޖަހާފަ 3 މޭޒުގައި •

 ެބހެއްޓުން 
 ނުެބހެއްުޓން މޭޒުމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް   •

 
 
 ޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްޑެ

 ލީޢަޝީޒާ 
ލް ޢިލީޑިންގ ޓީޗަރ އިސްމާ

 ލީޢަ
 ޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްޑެ

 ޝީޒާ އަލީ
 ލީޑިންގ ޓީޗަރ

 ޓީޗަރުން

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
ސެޝަން ފެށުމުގެ 

 މިނިޓް ކުރިން 30
ސެޝަން 

 ހިނގަމުންދާ ވަގުތު 

 
 

 ގޮނޑި

ބިންމަތީގައި   ހުންނާނެަތންކޮންމެ ގޮނޑިއެއް  •
 ފާހަގަކޮށްފައި ެބހެއްުޓން 

ފޫޓުގެ  3މެދުގައި ދެކޮންމެ ދެގޮނޑިއެއްގެ  •
 ދުރުމިނެއް ެބހެއްޓުން 

ފޫޓު ދުރުގައިތޯ  3އިށީނުމުގެ ކުރިން ގޮނޑި ހުރީ  •
 ެބލުން 

 ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ
 ފެށުމުގެ ސެޝަން

 ކުރިން މިނިޓް 30
 

ސެޝަން ކުރިއައްދާ  
  ވަގުތު

 
 
 
 

 ކޮމްޕިއުޓަރ

ސްޓާފްރޫމްގައި ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުން  •
ކުރުމުގައި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާއްޞަ 
ކުރެވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރު ނޫން އެހެން 

 ކޮމްޕިއުޓަރެއް ޭބނުން ނުކުރުން.
ކޮމްޕިއުޓަރ ތައް ބޭނުންކުރާމީހުން ނޯޓުކުރާނެ ލޮގް  •

 ކޮންޓެކްްޓ ޓްރޭސިންއަށް މަކީއެއް ޭބއްވުން/މިކަ
 ފަހިކުރުމަށް ޭބނުންވާ ކަމެކެވެ.

ސްޓާފްރޫމްގައި ހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރުތައް  •
 ބޭނުންކުރާއިރު އަންގި ލައްވައިެގން ބޭނުން ކުރުން 

ކޮންމެ ގަޑިއަކު އެއްފަހަރު ކީޯބޑު، މައުސް އަދި   •
 ކޮމްޕިއުޓަރު ަބހައްޓާ މޭޒު ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން 

 ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ
 
 

 އައި.ޓީ ރިއްފަތު
 
 

 ޓީޗަރުން

 
 
 

ސެޝަން 
  ކުރިއަށްދާ ވަގުތު

ނޯޓިސް 
 ޯބޑު

 ނޯޓިސްޯބޑެއް ހުރުން  •
މައުލޫމާތު މުދައްރިސުންނަށް  އާ ެބހޭ 19ވިޑް ކޮ •

 ފެންނަ ހިސާުބގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން

 ހެލްތު އެސިސްޓެންޓު 
 ކައުންސިލަރ

  ކުކޮންމެ ދުވަހަ
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 ޑަސްިބން

 ވަށިގަނޑެއް ކުނިއެޅުމަްށ ެބހެއްޓުން މަތިޖެހި  •
  ހުސްކުރުން  ކުނި ވަށިގަނޑު ދެސެޝަން ދޭތެރޭ •

 

 ރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
 ސެޝަން ފެށުމުގެ 

 މިނިޓް ކުރިން 15

ހުރީ އެސް   ގެ އިންތިޒާމްތައް ރޭވިފައިސްޓާފުރޫމް •
 ަބލައި ޗެކްކުރުންއޯ ޕީ ގައި ހުރިގޮތައްތޯ 

 
 ހެލްތު އެސިސްޓެންޓު 

 
 ކޮންމެ ދުވަހަކު

 
 

 
 
 

 ފާޚާނާ

 ސާފުކޮށްފައި ެބހެއްޓުން ށް ފާޚާނާ ރަނގަޅަ •
 ސައިޯބނި ެބހެއްޓުން   •
 ހުރުން  އްމަތިޖެހި ޑަސްިބނެ •
 ފާޚާނާއިން ފެން ރަނގަޅަށް ހިނދުން •

 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

  

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
ސެޝަން ފެށުމުގެ 

 މިނިޓް ކުރިން 15

ތޯ ަބލައި ށްހުރީ އެސް އޯ ޕީ ގައި ހުރިގޮތަ ފާޚާނާ •
 ޗެކްކުރުން

 ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެލްތު އެސިސްޓެންޓް 
 

 
 

އިތުރު 
 ކަންތައްތައް 

މުދައްރިސުން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެހެން   •
 މުދައްރިސުންނާ ޙިއްސާ ނުކުރުން 

އެކި ހިސާުބ  ގޯތިތެރެގެ އިތުރުން ސްޓާފުރޫމު •
މާކުކުރަން ތިބެވޭނެ  ،މުދައްރިސުންނަށްތަކުގައި 

 އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން 
 ސެނެޓައިޒަރ ލިެބން ހުރުން  •

 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 
 

 ކޮންމެ ދުވަހަކު

 ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާ  .24
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއްތައް

 ހުރުން  ށްފެން ލިޭބގޮތަ  •
 ސައިބޯނި )ފެނާއި އެއްނުކުރާ( ިލެބން ހުރުން  •
 ފެންހިނދޭ އަތްޮދންަނ ތަށި ހުރުން  ށްރަނގަޅަ •
 ފާޙާނާއިން ޭބރުގައި ސެނެޓައިޒަރ ލިެބން ހުރުން  •
 ހުރުން މަތިޖެހި ޑަސްިބން  •
 ިލުބން  ވޭތޯއަލިޅަށް ފާޙާނާއަށް ރަނގަ •
 ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން ފަހަރު 2 ސެޝަނެއްގައި މަދުވެގެން •
 ނާކައިރީގައި އެހީތެރިވާނެ މީހަކު ހުރުން ޙާކުޑަކުދިންގެ ފާ •
ނާ ަބރީގެ ޙާދަދު ފާޢަނާއަށް ފަހަރަކު ވަދެވޭނެ ކުދިންގެ ޙާފާ •

 ނާނެހެން ހަރުކުރެވޭނެއެވެ. ން އެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފެ
ފާހާނާގައި ކިއުއެއް ހަދާނަމަ ގައިދުރުކޮށްގެން ތިެބންެޖހޭ  •

  ތަންތަން ފާަހގަކޮށްފައި ހުންާނެނއެވެ. 

 
 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 

  

 
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
 15ސެޝަން ފެށުމުގެ 

 މިނިޓް ކުރިން 
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 ކްލާސްރޫމް   4.3
 

ދަރިވަރުންނަށް  އެޗް.ޕީ.އޭ އަދި އެމް.އޯ.އީ ގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ ކްލާސްރޫމް ތައްހާލަތުގައި  އާންމު އުއަ
 ކްލާސްރޫމްގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްރައްކާތެރި ތަނެއްގެގޮުތގައި ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ހަރަާކތްތެރިވެވޭ 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް:
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއް ތަން/ތަކެތި 

 
 
 
 
 

ދަރިވަރުންގެ  
 މޭޒު

ފޫޓު   3ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކްލާސް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް   •
 ހަމަޖެއްސުން.ދުރުމިން ހުންނާނެހެން ކްލާހުގެ އިންތިޒާމްތައް 

 ކޮންމެ މޭޒެއް ހުންނާނެތަން ފާހަގަކޮށްފައި ބެހެއްޓުން  •
ފައި  އިދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހައިން ނުކުމެވޭގޮތަށް މޭޒުތައް އަތުރަ •

 ބެހެއްޓުން 
  ޑިސްއިންފެކްޓުކޮށްފަސެޝަންފެށޭއިރާއި ސެޝަން ނިމުމުން  •

 ބެހެއްޓުން 

 
 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 
 

 

 
ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ 

ސެޝަން  
  15ފެށުމުގެ  

 މިނިޓް ކުރިން 
ސެޝަން  
  ނިމުމުން

ފޫޓު ދުރުގައިތޯ ބަލައި ޔަގީން   3ހުރީ އިފައިމޭޒުތައް އަތުރަ •
 ކުރުން 

  ވަތްގަނޑުތަކުގައި ދިއުމުގެކުރިން ދަރިވަރުގެ މޭޒުމައްޗާއި  ށްގެއަ •
އެއްވެސް އެއްޗެއްހުރިނަމަ އެއެއްޗެއް ނަގައި ހުސްކޮށްފައި  

 ސާފުކުރުން 

 
 

 ން ޓީޗަރު

 
 

 ގަޑިނިމިގެން 

 
 

މުދައްރިސުންގެ  
 މޭޒު

ރިއަށް ދެވޭނެހިސާބު  އިމުދައްރިސްގެ މޭޒާއި އެންމެ ކަ •
 ފާހަގަކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 

 ހުރުން  އިޑިސްއިންފެކްޓުކޮށްފަ •

 
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  
ސެޝަން ފެށުމުގެ  

 މިނިޓް ކުރިން  15

ގަޑިނިމިގެން ކުލާހުން ނުކުންނައިރު މުދައްރިސްގެ އެއްވެސް   •
  އެއްޗެއް މޭޒުމަތީގައި ނުބެހެއްޓުން

 
 ޓީޗަރުން 

 ގަޑިނިމިގެން 

 
 ގޮނޑި 

 ކޮންމެ މޭޒެއްގެ ކައިރީގައި ގޮނޑިއެއް ބެހެއްޓުން  •
 އިތުރު ގޮނޑިއެއް ނުބެހެއްޓުން   މީގެއިތުރުން އެއްވެސް •
 ހުރުން  އިޑިސްއިންފެކްޓުކޮށްފަ •

 
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  
ސެޝަން ފެށުމުގެ  

  މިނިޓް ކުރިން  15

 ރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ ހުރުން  އިހަރުކޮށްފަ  ބޯޑު ކުލާހުގައި • ބޯޑު

 ހުރުން  ކަބަޑު ފޮތްބަހައްޓާނެ  ކުލާހުގައި • ކަބަޑު 
 

 ރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   ރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ ކުލާހުގައި ހަމަޔައް ހިނގާ ގަޑިއެއް ހަރުކޮށްފަ ހުރުން  • ގަޑި 
ސެޝަން ފެށުމުގެ  

 މިނިޓް ކުރިން  15
ކޮންމެ ކްލާހެއްގައިވެސް ގަޑި ހަރުކޮށްފައި ހުރުން )މިގަޑިއަކީ   •

 މައްސަލަޖެހިފައި ހުރި ގަޑިއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.( 
 

 ކުލާސް ޓީޗަރު 
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 ޑަސްބިން

 ކޮންމެ ކުލާހެއްގައި ކުނިއަޅާނެ މަތިޖެހި ވަށިގަނޑެއް ބެހެއްޓުން  •
 ދެސެޝަން ދެމެދު ޑަސްބިން ހުސްކުރުން  •

 
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

 
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  

ސެޝަން  
  15ފެށުމުގެ  
 ހުސްކުރޭތޯ ބެލުން   ވަށިގަނޑުދެސެޝަން ދެމެދު   •  ކުރިން މިނިޓް 

 ކުލާހުގައި ކުނިއަޅާނެ ވަށިގަނޑެއް ހުރިތޯ ބެލުން  •
 ހެލްތް އެސިސްޓަންޓް 

 ޓީޗަރުން 

 
 
 

 ދޮރު/ކުޑަދޮރު 

ކުލާހުގައި ހުރި ހުރިހާ ކުޑަދޮރުތަކާއި ބޮޑުދޮރު ރަނގަޅަށް ހުޅުވޭ   •
 ގޮތައް ހެދުން 

  އިކުޑަދޮރުތަކެއް ރަނގަޅަށް ހުޅުވާފަހުރިހާ   •
 ބެހެއްޓުން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 
 

 ކުލާސް ޓީޗަރު 

 
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  

ސެޝަން  
  15ފެށުމުގެ  

 މިނިޓް ކުރިން 
 ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ރަނގަޅަށް ހުޅުވާފަ ހުރިތޯ ބެލުން  •

 
 ހެލްތް އެސިސްޓަންޓް 

 ޓީޗަރުން 

 
 ދޮރުފޮތި 

   އެއްފަހަރު ދޮރުފޮތިތައް ދޮވުން ހަފްތާއަކު  •
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

ކޮންމެ  
ހަފްތާއެއްގެ  

އާދީއްތަ ދުވަހު  
ސެޝަން  
  15ފެށުމުގެ  

 މިނިޓް ކުރިން 

 
 
 
 

އިތުރު  
 ކަންތައްތައް 

 ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްފަ ބެހެއްޓުން  •
 ކްލާހުގަ ސެނެޓައިޒަރ ބެހެއްޓުން  •
 ނުބެހެއްޓުން   އެއްޗެއްބޭނުން ނުކުރާ އެއްވެސް   ކްލާސްރޫމްގައި •
 ލާސްރޫމް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން ކޮންމެ ދެސެޝަން ދޭތެރޭ ކު •
  ށް ކުލާސްރޫމް ބޭރުގައި މުދައްރިސުންނަށް މާކްކުރަން ތިބެވޭގޮތަ •

 މޭޒާއި ގޮނޑި ބެހެއްޓުން 

 
 ރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަ

 
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  
ސެޝަން ފެށުމުގެ  

 މިނިޓް ކުރިން  15
 
 
 

 
ކުރިއައް  ކުލާސް  

 ދާވަގުތުގައި 

ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރެވިދާނެކަންތައް  އިން 19ވިޑް ކޮ •
ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރުތައް ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަ ހިސާުބގައި 

 ހަރުކުރުން
  ހުރިތޯ ެބލުން ށް މަތީގައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަ •
އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ކުލާހުގައި މަޑުކުރުން/އެހެން ކުދިން  •

 ނުދިއުން ށް ގާތަ

 
 

 ހެލްތު އެސިސްޓެންޓު 
 ކްލާސް ޓީޗަރު 

 

 އެކަޑަމިކް އޮފީސް   4.4  
 

 ށް ވާނީ ސްކޫލަ ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ެބލެނިވެރިޔާ އެކަން ކުރަންއިދާރީ އޮފީހުގެ ޙިދުމަތެއް ެބލެނިވެރިން 
ކިޔަވައިދނުމުގެ އިދާރީ  އްވާނީއެވެ. އަށް ގުޅުޑްލައިން ންލޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  ކަމެއްގައިނަމަ ގެފައިސާ ގުޅައިގެންނެވެ.
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ވަޑައިނުގެން ކުރެއްވެން އޮތްނަަމ   ށްއެގޮތުން ޭބނުންފުޅުވާކަމެއް ސްކޫލަޕްރިންސިޕަލްއާއި ގުޅުއްވާނީ އެވެ.    ޓީކަމެއްނަމަ ޑެޕިއު
ުނވަތަ ސެޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ   ށް އެކަން ކުރައްވާނީއެވެ.ްސކޫލަށް ވަޑައިގަންނަވަންެޖހޭ ހާަލެތއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އޮފީހަ  ށްއެގޮތަ

 .ގަޑިއެއް ކަނޑައަޅުއްވައިގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާނީއެވެ އިދުރާލަ ގުޅުއްވައިގެންށް ޕްރިންސިޕަ
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ކަްނަތއްތައްހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ 

އެކަޑެމިކް އޮފީހަށް ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ވަޑައިގަންނަވާ  •
ފޫޓު 3 އި ހުރުން.ޭބފުޅުން މަޑުކުރާނެ ހިސާުބ ފާަހގަ ކޮއްފަ

 ން.ގޮނޑި ޖަހަފައި ެބހެއްޓު 3ދުރުމިނުގައި މަދުވެގެން 
ފަހަރަކު ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮފީހުގެ ދޮރުން ވަނުމުގެ ކުރިން 

 ވަދޭވޭ މީހުންގެ އަދަދު ފެންނާެނހެން ހުރުން. 
 ޓިޝޫ ލިޭބން ހުުރން  •
 ސެނެޓައިޒަރ ލިެބން ހުރުން  •
ފުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އްޒަވަމު •

 ޓުން ގިނަަބޔަކު ބޭނުންކުރުމުގެ ަބަދލުަގއި ވަކިން ެބހެއް

 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 

 
 

 އްޒަފުންވަމު

 
ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސެޝަން 

 މިނިޓް ކުރިން  15ފެށުމުގެ 
 

ދާ ށްސެޝަން ކުރިއަ
 ވަގުތު

 

 ލީޑިންގ ޓީޗާރސްރޫމް   4.5

 ފުރިަހމަވެފައި ހުރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ތްތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްގައި ލީޑިންގ ޓީޗާރސް ރޫމް
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއްތައް

ފޫޓުގެ  3ސް ތިއްަބވާ މޭޒުތަކުގެ ދުރުމިނުގައި ރލީޑިންގ ޓީޗާ •
 ދުރުމިނެއް ެބހެއްޓުން 

ފާޙާނާގައި އަތް ދޮވެވޭެނ ބޭނުންކުރަްނ ހުންނަ   ސްރލީޑިންގ ޓީޗާ •
   އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިހުރުން

  ސެނެޓައިޒަރ ލިެބން ހުރުން  •

 
 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 
 

މުއައްޒަފުން 
މަސައްކަތައް 
މިނިޓު  15ނުކުތުމުގެ 

 ކުރިން

 
 
 
 
  

 ސް ރޫމަށް ދަރިވަރުން އަދި ެބލެނިވެރިން ނުގެނަުއންރލީޑިންގ ޓީޗާ •

 ެބލެނިވެރިންނާއި ކުރަންޖެހޭ މުާޢމަލާތެއްވާނަމަ ފޯނުން ކުރުން  •

އްވާ ަބއްދަލުުވންތައް ާބސް މުދައްރިސުންނަށް ރލީޑިންގ ޓީޗާ •

ދުރާލާ ސްކޫލުގެ ހޯލެއް ނުވަތަ   ވާރޗުއަލްކޮށް ޭބއްވުން ނުވަތަ

 ފޫޓު ދުރުމިން ހުންނާެނހެން 3  ހަމަޖައްސައިގެން ކުލާހެއް

 ަބއްދަުލވުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޭބއްުވން  ގައިދުރުކޮށް ތިެބވޭގޮތަށް

 
 

 
 
 

 ލީޑިންގް ޓީޗަރުން
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 ހެލްތު ރޫމް   4.6
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއްތައް

 އޮށޯވެވޭގޮތައް ތައްޔާރު ކޮށްފައި(އެނދެއް ހުރުން )ބަލިމީހާައށް  •
 ހުން ެބލޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެހިަފއި ހުރުން •
 ސެނެޓައިޒަރ ލިެބން ހުރުން  •
 އަތް ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެިހފައި ހުރުން •
 ސްޓްރެޗަރ ހުރުން  •
ޕާޓިޝަން ބްލައިންޑްސް)ފަސޭހަިއން ތަންތަަނށް އުފުލޭނެކަަހލަ(  •

  ހުރުން
 ހަމަޖެހިަފއި ހުރުންފެން ލިޭބނެ އިްނތިޒާމު  •
 ން ހުުރން ޓިޝޫ ލިެބ •
 އަސާސީ ފުރަތަމައެހީ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހަމަުކރުން •
 .ޭބުނންކުރުމަށް މޭޒަކާއި ގޮނޑިއެއް ެބހެއްޓުން ޓަންޓްހެލްތު އެސިސް •
ހެލްތް ރޫމަށް އަންނަ ކޮންމެ ކުްއޖަކު ބޭނުން ކުރާ ގޮނޑި،އެނދު  •

ަބަދލުކޮށް  ފަހުކޮށްިފނަމަ ގޮނޑި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްބޭނުން 
ެބޑްީޝޓް،  އެނދުގެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްފައިވާ ގޮނޑިއެއް ަބހައްޓާ،

 ާބލިސްއުރަ ބަދަލުކުރުން. 

 
 
 
 
 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
  

 
 
 

 

 
 

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
ސެޝަން ފެށުމުގެ 

 މިނިޓް ކުރިން 15

ްށ ފުރަތަމައެހީ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހަމައައަސާސީ  •
 ހުރިތޯ ެބލުން 

ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ނަންަބރުތަކުގެ ލިސްޓެްއ  •
 ފަސޭހައިން ފެންނަ ތަނެއްގައި ަހރުކުރެވިފައި ހުރުން

 މަތީގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކާއި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރިތޯ ެބުލން  •

 
 
 

ހެލްތް 
 އެސިސްޓަންޓް

 

   

 މުވައްޒަފުންގެ ފާޚާނާ   7.4
 

  މުއްދަތު/ވަގުތު  ޒިންމާވާ ފަރާތް  ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއްތައް

 ހުރުން  ށްފެން ލިޭބގޮތަ  •
 ސައިބޯނި )ފެނާއި އެއްނުކުރާ( ިލެބން ހުރުން  •
 ފެންހިނދޭ އަތްޮދންަނ ތަށި ހުރުން  ށްރަނގަޅަ •
 ފާޙާނާއިން ޭބރުގައި ސެނެޓައިޒަރ ލިެބން ހުރުން  •
 ޑަސްިބން ހުރުން މަތިޖެހި  •
 ލިުބން  ންއަލިކަ ށްފާޙާނާއަށް ރަނގަޅަ •
 އަވަސް އަވަހަށް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން •

 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
  

 
 

މުއައްޒަފުން 
މަސައްކަތައް 
 15ނުކުތުމުގެ 

 މިނިޓު ކުރިން 

  ހެލްތު އެސިސްޓެންޓު  މަތީގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކާއި ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ހުރިތޯ ެބުލން  •
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 އައިސޮލޭޝަން ރޫމް  4.8
 

 ވަތަ މުއައްޒަފަކު ފެނިއްޖެހާަލތެއްގައި އެކަހެރިއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދަރިވަރަކު ނު 19ކީ ކޮވިޑް އައިސޮލޭޝަން ރޫމަ
 ވަކި ތަނެކެވެ. މިތަނުގައި އަންނަނިވި ކަންތައް ފުިރހަމަވެފައި ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން ާލޒިމު ކަމެކެވެ. ކުރުމަށް ހެދޭ 

 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއްތައް

 ހުރުން ށްދޮރުތައް ލައްޕާ ަބންދުކުރެވޭ ގޮތަ •
 ހުރުންއިއެކު ފާޚާނާ ސޮލޭޝަން ރޫމާއިއަ •
 ޕީޕީއީ ލިެބން ުހރުން ށް އެހީތެރިްނނަށް ލިޭބގޮތަ ޙީއްޞިރޫމަށްވަންނަ  •
އަށް ސައްކު ކުރެވޭ   19އައިސޮލޭޝަން ރޫމް ހުރުން އެދެވިދެންވަނީ ކޮވިޑް  •

ފަރާތް ސްކޫލް ތެރެއަށް ނުވައްދާ ޭބރަށް ނިކުމެވޭގޮތަށް ޮބޑު ދޮުރ 
 ެބހެއްޓިފައިހުރުމެވެ. 

 ލިެބން ހުރުން ފެން އާއި ޓިޝޫ  •
 ށްހެލްތު އެސިސްޓެންޓުގެ އިރުޝާުދގެދަށުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިިލޓީއަ •

 ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތަެކތި ހަމަުކރުން
 ގަވާއިދުން ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން •
އައިސޮލޭޝަން ރޫމް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބޭނުން ކޮްށފިނަމަ މުޅި ކޮޓަރި  •

 ާބލީހާއި ެބޑްޝީޓް ަބދަލުުކރުން.ދުގެ ނޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން އަދި އެ

 
 
 
 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 
 
  

 
 
 
 
 

މުއައްޒަފުން 
މަސައްކަތައް 
 15ނުކުތުމުގެ 

 މިނިޓު ކުރިން 

 އެއްޗެއް ހަމަތޯ ެބލުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ހުްނނަންޖެހޭ ހުރިހާ  •
ނަންަބރުތަކުގެ ލިސްޓެްއ ކުއްލި ޙާލަތުގައި ގުޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ  •

 ފަސޭހައިން ފެންނަ ތަނެއްގައި ަހރުކުރެވިފައި ހުރުން

ހެލްތު 
 އެސިސްޓެންޓު

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 

 

 ރިސެޕްޝަން / އިދާރީ އޮފީސް   4.9
 

 މުއްދަތު/ވަގުތު ޒިންމާވާ ފަރާތް ހުންނަންވީ ގޮތް/ކުރަންޖެހޭ ކަްނަތއްތައް

 3މުއައްއްޒަފުންގެ މޭޒުގެ ދުރުމިނުގައި ރިސެޕްޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާ  •
 ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ެބހެއްުޓން 

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ޭބފުޅުން މަޑުކުރައްވަން ޭބރުގަ ހުންނަ  •
 ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ެބހެއްޓުން  3ގޮނޑިތަކުގައި 

ގިަނަބޔަކު ފުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި މުއައްޒަ •
 ބޭނުންކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ވަކިން ެބހެއްޓުން 

 ލިެބން ހުރުން އަދި ޓިޝޫ ސެނެޓައިޒަރ   އެކަޑެމިކް އޮފީހުގައި •
ތް ގޮތަފާތު އެކިކަންކަމުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ޭބފުޅުން ޢަމަލު ކުރާނެ •

އެނގޭނެގޮތުގެ އިރުޝާދު ލިޔެފައިވާ ޯބޑެއް ސްކޫލަށް ވަންނަ އޮފީސްތެރޭގައި 
 އްޓުން ެބހެ

 
 
 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
 
 
 
 
 
  

 

މުއައްޒަފުން 
މަސައްކަތައް 
 15ނުކުތުމުގެ 

  މިނިޓު ކުރިން 

ހެލްތް  ހުންހުރިތޯ ަބާލނެގޮތް ހުރުން  •
 އެސިސްޓަންޓް
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 ސެޝަން ކުރިއަށް ދާނެގޮތް .  5

 

  ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެނައުން   5.1
 

ސާފުތާހިރުކަމަށާއި ސްކޫލަށް ގެންނަންޖެހޭ ެއންމެހާ ތަކެތި ަހމައަށް ގެނައުމަށް ޚާްއަޞ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވާއިުރ  •
  ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 ެބލެނިވެރިޔަކާއެކުގައެވެ.ފައިވާ ގަޑިއަށް  އިގެންނަންާވނީ ސްކޫލުން ހަމަޖައްސަ  ދަރިަވރުން ސްކޫލަށްބޭނުންވާ    އެހީއަށް  ޞައްޙާ •
 މިއިންތިޒާމްތައް ެބލެނިވެިރންނަްށ ދެއްވާނީ ސެން ޓީޗަރާއި ސެން ލީޑިންގް ޓީޗަރެވެ.

އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިާވ  އެހީއަށް ޭބނުންވާ ދަރިވަރުން ފިޔަވައި( ގެނެސް މަޑުކުރާނީ މަޑުކުރާޞައްޙާދަރިވަރުން ) •
 ސަރަހައްދުތަކުގައެވެ.

 ސްކޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.ެބލެނިވެރިޔާ ސްކޫލަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު   އްގައިއްގެ ކަމެދަރިވަރެ •
 ވެ.އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށެގައި ނުވަތަ އުޅަދެއްގައި ސްކޫލަށް ގެނައި ކަމުގައިވިޔަސް އަމަލު ކުރާނީ އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ  ދަރިވަރު ފައިމަގު •

ދަރިވަރު ބޭލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ދަރިވަރު ޭބލުމާއި އެ ސަރަހައްދުގައި  ދަރިވަރު ގެނެވޭއިރު  އްގައިއުޅަނދެ
 ވީހާެވސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެހެންކުދިންނާއި ގައިދުރުކަން ެބހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ނުޭބއްވުން.އަދިއެޅަނދު 

 ދަރިވަރުން ގަޑިއަށް ގެނައުމާއި ަބލާއައުމަށް ބެލެނިވެރިން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. •
. އަިދ ރަނގަޅު ނާސްތާއެއް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ ވާނީ ނަވަންގެންނަވާއިރު ގެންސްކޫލަށް ނދުނު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުން ހެ •

  ކެއުންދީގެންނެވެ. ގެމެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުން މެންދުރު
ވާިއރު ތިެބންާވނީ ސްކޫލްގެ އެކްިޓވިޓީ ޔުނީފޯމްގައި އަނގަޔާއި ޭނފަތް ނިވާވާގޮަތށް މާސްްކ ހާޟިރުދަރިވަރުން ސްކޫލަށް  •

ފޮިތ މާސްކެއް ބޭނުންކުރާނަމަ   ފޮތި މާސްކް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.ސަރޖިކަލް މާސްކް ނުވަތަ  . މާސްކުގެ ގޮތުގައި  އިގެންނެވެއަޅަ
 ކަށަވަރު ކުރާނީ ެބލެނިވެރިންނެވެ.ލޭޔަރު ހުންނަންވާނެއެވެ. މިކަން  3އެމާސްކުގައި 

 މާސްކު   2.5

 ފޮތި މާސްކް ހުންނަންވީ ގޮތް   5.2.2

ވިޔެފައި ހުންނަ ފޮއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ައދި ނޭވާލުމަށް ފަސޭހަ  ކޮށްމާސްކު ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮްއޗަކީ ރޮދި ކައިރި •
 ވާނީ ފަސޭހައިން ފެންނުފާއްދާ ޮފތްޗަކުންނެވެ. ފައި ހުްނނަންއިފޮއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މާސްކުގެ ޭބރުފަށަލަ ހަދަ

 ށެވެ.ވާނީ އަނގަޔާއި ނޭފަތް ރަނގަޅަްށ ނިވާކޮށް ަބންދުވާ ގޮތަ  ފައި ހުންނަންއިމާސްކު  ހަދަ •
 ޖެހޭ ފަދަ މާސްކަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.ންާބރުވެގެން ނުވަތަ ދޫވެގެން ައަބުދ އަތްލާ ރަނގަޅު ކުރަ •
 މާސްކުގައި ތިންފަށަލަ ހުންަނންާވނެއެވެ. •
ވާނީ އެއްވެސް ފަރުމާއެއްނެތް )ޕްލެއިން( ފޮތްޗަކުންނެވެ. މާސްކުގައި ކުރެހުމެއް ނުވަތަ  މާސްކު ފެހިފައި ހުންނަން •

 ވެސް ޒީނަތްތެރިކުރުމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އެނޫން

 މާސްކު އެޅުމާއި، ބޭލުމުގައި ބަލަންވީ ކަންކަން  5.2.3
 

ވެސް އޮންނަންވާީނ   މާސްކުގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މާސްެކއް  2އަންނައިރު މަދުވެގެން    ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް •
 ވަކިވަކިން ަބންދު ކުރެވިފައެވެ. )ަބންދު ކުރުމަށް ކަރުދާސް ކޮތަޅު ނުވަތަ ފޮތި ކޮތަޅު ޭބުނން ކުރެވިދާނެ(
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  ގެ ގޯތިތެރޭގައި ހޭދަވާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ދަރިވަރުން ލުކޫ ސްކޫލަށް އަންނައިރުއާއި ގެއަށްދާއިރު )މަގުމަތީގަވެސް( އަދި ސް •
 ވާނީ މާސްކު އަޅައިގެންެނވެ. ތިެބން

ވާގަނޑު ރަނގަޅަށް   އިލުމަށްފަހު މާސްކު އަޅާނީ، އަނގަޔާއި ނޭފަތް ރަނގަޅަށް ަބންދުވެ ނިވާވާޮގަތށް ދަތްދޮޅީގައި އަޅުވަ •
 ގެން ނުވަތަ ކަންފަތުގަިއ އަޅުވައިގެންނެވެ.ސައިއައް

ނަމަ  ނެއެވެ. އަތްލަން ޖެހިްއޖެ ހާލަތެއްގައިވާނައިރު އޭގައި އަތްލައި އުޅުމުން ދުރުހެލިވާންސްކު އަޅައިގެން ހުންމާ •
 ވާނެއެވެ. ންރަނގަޅަށް އަތްދޮންނާ

 ފައި ހުންނައިރު ފަސޭހައިން ނޭވާލެވޭތޯ ަބަލންވާނެެއވެ.އިމާސްކުއަޅަ •
ރަަބރުކޮޅުގައި ހިފައި ނައްޓައިގެންނެވެ. އަދި މާސްކުގެ ޭބރުފަށަލައިގައި ފައިވާ  އިކޮޅު އަޅުވައުމާސްކު ބާލާނީ މާސްކުގެ ވަ •

 ވާނެއެވެ. އަތްލުމުން ދުރުހެލިވާން
ާވނެއެވެ.   ންކޮށްފައިވާ މާސްކެއްގައި އަތްެލވިއްޖެނަމަ ސައިބޯނިލައިގެން އަްތ ދޮންނާ  މާސްކު ޭބލުމަށްފަހު ނުަވތަ ޭބުނން •

 ވާނެއެވެ. ންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރާ ނިޓައިޒަރއެއް ބޭނުންނުވަތަ އަލްކަހޯލް އެކުލެވޭ ހޭންްޑ ސެ
ން ޭބނުންކުރާފަދަ ެއއްޗެއް )ދޮންނަކުނޑި ފޮތި މާސްކު އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭނީ އަްނަނއުނު ދޮންނާ •

 ހިއްކުމަށްފަހުއެވެ.ކޮށްެގން ދޮވެ  ނުވަތަ ލިކުއިޑް ޑިޓާރޖެންޓް ފަަދ( ބޭނުން
 ގެންނުވާނެއެވެ. އިދަރިވަރުގެ ޑެސްކު ނުވަތަ ގޮނޑިމަތީގައި މާސްކު ާބއްވަ •
 ފައެވެ.އިބަންދުވާގޮަތށް ވަކިއެއްޗަކަށް ލަ ރަނގަޅަށް ވާނީ ވަކި ކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ ވަންދަަބސް ތެރޭގައި މާސްކު ާބއް •

 ލުމުގައި ބަލަންވީ ކަންކަން އި މާސްކު އެއްލަ   5.2.4

މާސްކު ރައްކާތެރިކަމާއެކު  އިލާއެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ މާސްކު ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އެއްލަ •
ން ވެފަހު ސައިޯބިނލައިގެން އަތް ދޮންނަންާވނެއެވެ. އަތްދޮވެށްކޮތަޅަކަށް ނުވަތަ މަތިޖެހި ޑަސްިބނަކަށްލާށެވެ. އެއަ

 އަތް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. ކޮށްގެން ސެނިޓައިޒަރއެއް ބޭނުންނެތްނަމަ އަލްކަހޯލް އެކުލެވޭ ހޭްނޑް 
 ނުލާށެވެ.އި ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެއަށާއި އެކިތަްނތަނަށް ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް މާްސކު އެއްލަ •
 ނުކުރާށެވެ. ކޮށްފައި ހުންނަ މާސްކު ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ޭބުނން ކުރުމަށް ތައްާޔރު އެއްފަހަރު ބޭނުން •

 ކަން ކަން   ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ  ޙާއްޞަ މާސްކު އެޅުމުގައި    5.2.5

އި ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް އުޅެންވާނީ މާސްކު ގައާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސްކޫލުތެރޭ •
އުނދަޫގނަމަ، ގައިުދރުކަން ބެހެއްޓުމާއެކު އެއްވެސް ސަަބަބކާހުރެ، މާސްކު އަޅައިގެން ތިެބން ، އަޅައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް

 ށް މާސްކު ނެގިދާނެއެވެ. ރަގޮނޑީގައި އިށީނުމަށްފަހު ދަރިވަ 
އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ނުެބހެއްޭޓ ހާލަތެއްގައިނަމަ ދަރިވަރުންނާިއ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ މާސްުކ  •

 އަޅައިގެންނެވެ.
 ރިކަން ހުންނަ ދަރިަވރުން މާސްކު އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އަމިއްލައަށް މާސްކު ނުބޭލޭފަދަ ނުކުޅެދުންތެ •
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 ސްކޫލަށް ގެނެވޭ ސަރަޙައްދު ދަރިވަރުން    ބެލެނިވެރިޔާއަށް   5.3
 
މިގޮތުން ިމފާހަގަ ކުާރ  . ެބލެނިވެރިޔާއެކު، ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ގެނެވޭ ސަރަޙްއްދު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނެއެވެ •

. ތިރީގައި މިވާ ތަސްވީރުގައި ފާހަަގ ފަހަނައަޅައި އެއްވެސް ެބލެނިވެރިއަކު ވަދެގެން ނުވާނެއެވެ ސަރަޙައްދު
 . ސަރަޙައްދުތަކެވެވޭ ކުރެވިފައި އެވަނީ ދަރިވަރުން ގެނެ

 
ސްކޫލުގެ    ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ހަވާލުކުރާންޖެހޭ ސަރަޙައްދުގައި މިނެޓް ކުރިން    5ރުވާންޖެހޭ ގަޑީގެ  ޟިޙާދަރިވަރުން ސްކޫލަށް   •

މުވައްޒަފުންގެ ިއރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުންނާިއ ބެލެނިވެރިން ޢަމަލުކުރުަމްށ   ވެ. މިނެއެމުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ެގންދާ
 ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން

 .ނެއެވެމުވައްޒަފުން ތިޭބ 3އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ލިިބފައިވާ މަދުވެގެން  ސަރަޙައްދެއްގައިދަރިވަރުން ގެނެވޭ ކޮންމެ  •

  
 ފިނިހޫނުމިން ބެލުން ސްކޫލްގޭޓުން ވަނުމާއި    5.4
 

 އިްނތިާޒމްކޮށްފައިވާ ނިޝާންތަަކށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކުގައެވެ.  ން ހުންނަގޮތަށްުޓ ދުރުމިފޫ 3ސްކޫލް ގޭޓުން ވަންނާނީ 
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 ސްކޫލަށް ވަނުމާއި ކްލާހަށް ދިއުން   5.5
 އެވެ.ެބލުމަށްފަހުފިނިހޫނުމިން ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލަށް ވަދެވޭީނ  •
ދާނީ ކުރަހާފައިވާ ރޮނުގތަުކން އެދަރިވަރަކު އިންނަންެޖޭހ ެބލުަމށްފަހު އެއްެވސް ތަނެއްގައި މަޑުނުކޮށް ދަރިަވރު  ފިނިހޫނުމިްނ   •

 ކްލާހަށެވެ. 
 އަތްދޮެވ ނުވަތަ ސެނެޓައިޒް ކުރުމަށްފަުހ މަޑުނުކޮށް ވަންނާނީ/ ދާނީ ކްާލހަށެވެ.ކްލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން  •
ވަގުތުން ދަރިވަރު އެކަހެރި ކުރެވޭނެއެވެ. މިދުވަހު   ރިނަމައެޗް.ޕީ.އޭގެ މިންގަޑަށްވުރެ މައްޗަށް ހުފިނިހޫނުމިން ންގެ ދަރިވަރު •

ނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާ ނަމަވެސް ނެއެވެ.ޖަހާރުވިކަމަށް ފާހަގަޙާޟިދަރިވަރު 
  .އުޞޫލާއެއްގޮތަެށވެއިވާ ވައިފައަންގަ

 ދުރުމިން ބަހައްޓައިގެންނެެވ.  ފޫޓ3ުދަރިވަރުން ސިޑިން އަރައިފައިާބނީ އެއްސަފަކަށްވާގޮތަށް  ސެޝަން ފެށޭގަޑި އަދި ނިމޭގަޑީގައި   •
ޭބުންނ ގައި ނުވަތަ ފާރުގައި އަތްނުެލވޭގޮތަށް ސިޑީގެ މެދު އެއްހޮޅ ތީގައިވާ އެއްވެސްއަރިމަ ފައިާބއިރު ސިޑީގެ މިގޮތަށް އަރައި

 ކޮށްގެން އަރައި ފޭުބމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 
 ދަރިވަރުންނަށް ،ވަގުތުގައި ސިޑިގޮޅީގައި އަދި ފްލޯގައި ދަރިވަރުން ސިޑިން އަރައިފައިާބ ހަދާސެޝަން ފެށުމާއި ނިމުމުގައި  •

 ނެއެވެ.ވާަބއްތިމުވައްޒަފުން އިރުޝާދު ދެއްވަން 
 ހުންނާނެއެވެ. އިސިޑިތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކްާލސްތައް އެގޭނެ ގޮތަށް ލިޔުން ހަރުކުރެވިފަ •
ސްކޫލުގައި ނުެބހެްއޓޭނެއެވެ. ކްލާހުގެ ަކަބޑުތަްއ   ނުަވތަ އެއްވެސް އެެހން އެއްޗެއް  އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް އެދަރިވަރެއްގެ ފޮތް •

 އެތަކެިތ ގެއަށް ގެންދިއުމަކީ ދަރިވަރާއި ެބލެނިވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ. ގައި ފޮތްހުރިކަމުގައިވާނަމަ ތަޅުލެވިފައެވެ. ަކަބޑު ނީހުންނާ
ދަރިވަރު ބޭނުންކުރާންވާީނ ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން ދަރިވަރު އިންނަތަްނ ަބދަލު ގައިހުރެ ސެޝަންގަޑީ ސް ސަަބަބކާއެއްވެ •

 މޭޒެވެ.އެދަރިވަރު ބޭނުންކުރާ ގޮނޑިއާއި 
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 ގެންނަންޖެހޭ ތަކެތި: ސްކޫލަށް    65.
. ީމެގ ސްކޫލަށް ގެންަނންވާނެއެވެ ޓައިމްޓޭަބލާއި އެއްޮގތްވާ ގޮތުގެ ަމތީން ކިޔެވުމަށް ޭބނުންވާ ެއންމެހާތަކެތި ދަރިވަރަށް  •

 ވެސް ހިމެނެއެވެ. ތެރޭގައި ސްކޫލުން ދެވިފައިވާ ޓެްބލެޓް
  ގެްނނާންވާނެއެވެ. ދަރިވަރު ޭބނުންކުރާ ކާނާ އަދި ުބއިންއިންޓަވަލްގެ ގޮތުގައި  •
ފުިޅ  ދެ  ނަށްއެއްފަހަރު ބޭނުންުކރެވޭ ފުޅިއަކަށް ވެގެންނުވާނެއެެވ. ގިނައިން ެފންޯބްނ ޭބުނންާވ ދަރިވަރުން –ފެންފުޅި  •

 .ނެވިދާނެއެވެފެންގެ
 ނެވިދާނެއެވެ.ގެ ސްކޫލްގަޑީގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޭބހެއްވާނަމަ އެޭބހެއް •

 ހިއްސާކުރެވިފައެވެ. ހެލްތް އެސިސްޓަންޓާ/ގެ ތަފްސީލް ހުްނނަންވާނީ ކްލާސް ޓީޗަރާއިމިޭބހު ❖
 .ްސކޫލަށް ގެންނަންާވނެއެވެ ތުވާލި، ރުމާ ނަވަތަ ޓިޝޫއަތްދޮވުމަށްފަހު އަތްފުހުަމށް ކުޑަ  •
  ސެނިޓައިޒަރ ކުދިފުޅި ދަރިވަރުންނަށް ގެނެވިާދނެއެވެ.ބެލެނިވެރިން ޭބނުންވެލައްާވނަމަ އަތް ސާފުކުރުމަށް  •

  އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް އެހެން ދަރިވަރެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.ނޯޓް: 
 

 : ޝަން ގަޑި ސެ   5.7

ވައިަބރ ގްރޫޕްގައި އާއްމުކުރާނެއެވެ. އަދި   ސެޝަން ގަޑިތައް ހަފްތާ ކުރިން 1ސެޝަން ގަޑިތައް ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ 
ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް  ވައިަބރ ގްރޫޕް ދުވަސް ކުރިން ،  1ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ   ޓައިމްޓޭަބލް

  ށް ގެނެވޭ ަބދަލު ދަރިވަރުންަނށް ދެވޭނެއެވެ.ސްކޫލް ހުޅުވުމަށްފަހު ޓައިމްޓޭަބލަ 
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 އެސެމްބްލީ / އެއްވުން   5.8
 
ވާނީ ކްލާހުގައި ިތެބގެްނެނވެ. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސްކޫލްގައި ޖަމާއަތުގެ ަބއްދަލުވުެމްއ   ދަރިވަރުން އެސެމްބްލީތަކުގައި ަބއިވެރި •

 ނެއެވެ.އްވާނުާބ
ސްކޫލްގެ  ދަރިވަރުންނަށް އެސެމްްބލީގަޑީގައި ދެވޭ އިރުޝާދުތައް ރަނގަޅަށް އަޑުއިވޭކަން ސްކޫލް ފެށުމުގެ ކުރިން  •

ނެއެވެ. ދަރިވަރުން އެސެމްްބލީގައި ނގަޅު ހާަލަތށް ގެނެސްފައި ަބހަްއޓާއި ޗެކްކޮށް ރަަބލައެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެކަންކަން 
ތަކުގައި    އެހެން ވަގުތު  ޔާވަގުތުގައެވެ.ވާ ވަގުތާއި ސްކޫލް ލަވަ ކި ޤުރުއާން ކިޔަ  ތިޭބނީ  ޑެސްކް ކައިރީގައި ކޮޅަށް  ަބއިވެރިވުމަށް  

 އިށީްނދެގެންނެވެ.  ތިޭބނީ
 ނެއެވެ.އެސެމްްބލީގަޑީގައި ދަރިވަރުގެ ހަރަކާތް މުދައްރިސް ަބއްލަވާ •
   އެސެމްަބލީއެއް ޭބއްވޭނެއެވެ.ޞައްޙާއެސެމްްބލީއެވެ. ފެށޭ ދުވަހު  1ދަރިވަރުންނަށް ޭބއްވޭނީ ހަްފތާައކު  •
 

 ށް ދިއުން މަ ފާޚާނާ/ ހެލްތް ރޫ   95.
 
އޭގެ ަބދަލުގައި ހުއްދަދެޭވނީ ޓީޗަރ ޯބޑުގައި ަންނ ނުކުރާެނއެވެ.  ބޭނުން " އެގްޒިޓް ކާޑު" ދަރިވަރު ޭބރަށް ފޮނުވުމަށް  •

  ލިޔެގެންނެވެ.
 ދަރިވަރަށް ކުލާހުން ޭބރަށް ދެވޭީނ ހަމައެކަނި ކުލާހުގައި ހުންނަ ީޓޗަރު ހުއްދަދިނުމުންނެވެ. •
އަދި، ާފާހނާއަށް ފޮނުވޭ ދަރިވަރުންެގ ނުފޮނުާވނެއެވެ. ށް ކަހެން ޭބނުންވާ ޙާލަްތތަކެއްގައި މެނުވީ ދަރިވަރުން ފާޚާނާއަ ކޮންމެ •

  ލިޔެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސެޝަން ނިމުމުން ކްލާސް ޓީޗަރ ދުވަހުގެ ރިކޯޑުގައިނަން ކަޑައެޅޭ ޯބޑުގައި 
 ވާނެއެވެ. ންހިމަނާ މިރިކޯޑުތައް

ދަރިވަރަށް  ދަރިވަރަކު ފާޚާނާއަށް ދާންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ޓީޗަރުގެ އިޝާރާތަށް ފާޚާނާ ބެލުމަށް ހަވާލުޮކށްަފއިވާ މުވައްޒަފު  •
 .ނެއެވެނާ ގޮަތށް ސައިންޯބޑު ެބހެއްޓިފައި ހުން ކިތައް ދަރިވަރުްނނަށްކަން އިނގޭނާ ޭބުނންކުރެވޭނީ ފަހަރަކު ޚާހުއްދަދޭނެއެވެ. ފާ

 ހަމަޖައްސާނެއެވެ.ނެއެވެ. ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ ސްޕްރޭ ކުރެވޭ އިންތިޒާމް ނާ ޭބރުގައި ސެނިޓައިޒަރ ހުންނާޚާފާ
ޖެހިއްޖެނަމަ ކްލާހުގައި ހުންނަާވ މުދައްރިސް ހެލްތް އެސިސްޓެންޓަށް ގުޅައިގެން ދަރިވަރުގެ  ރޫމަށް ދަރިވަރަކު ދާންހެލްތް  •

ކުލާހަށް ކަޑައެޅިފައިވާ މުވައްޒަފަކު    އިެޖހޭ ާހލަތެއްގައި ދަރިވަރު ަބލަ  ންމައުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ. ދަރިވަުރ ހެލްތް ރޫމަށް ގެންދާ
 އަންނާނެއެވެ. 

  ނެއެވެ.ންވާެހލްތް ރޫމްގެ ޭބރުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާ ފެންނާނޭެހން ކުދިންގެ އަދަދު ލްތް ރޫމަށް ފަހަރަކު ވަދެވޭނޭހެ •
ކޮންމެ ކްލާހެއްގައިވެސް ސްކޫލްގެ އެތެރޭގެ ގުޅަންޖެހޭ މުހިންުމ ތަންތަނުގެ އަދި މުވައްޒަފުންެގ ނަމްަބރު ފެންނަ ޮގތަްށ  •

 ނާނެއެވެ. ެބހެއްޓިފައި ހުން 
 

 ހެދުނުގެ ނާސްތާ   5.10
 
  ނުއޮންނާނެއެވެ.  އްމިދުވަސްވަރު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމެ  •
 

 އިންޓަވަލް   5.11
 
ެގ އަދި އިންޓަަވލް   ފައި ފޮނުއްވަންާވނެއެވެ.އިދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވާއިރު ޯބނެފެން ދެއްވަ •

 ޖޫހެއް ނުވަތަ ކިރުޕެކެޓެއް ދަރިވަރުންނަށް ގެނެވިދާނެއެވެ.  ގޮތުގައި
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ނެއެވެ. ވީމާ، ކުރިން ދެންނެވިފައިވާ ގޮަތްށ ނުދޭއްސްކޫލުން ފޯރުކޮށެ  ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައިޙީއްޞި ކެންޓީނުގެ ހިދުމަތް •
ދީ ނުވަތަ   ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވޭ ތަކެތި އެހެން ދޭންވާނެއެވެ. އަދި، މި  ފައި ފޮނުވުމަށް ސަމާލުކަންއިދެއްވަ ބޯފެންދަރިވަރަށް 

 ަބދަލުކޮށޤ ހަދައިެގން ނުވާނެއެެވ.
ދަރިވަރުގެ ކްލާހުގައެވެ.   ތަނުގައި ގަޑީގައި ދަރިވަރު އިންނާނީ ދަރިވަރު އާއްމުކޮށް އިންނަ ދެވޭ ހުސްވަގުތު ދަރިވަރުންނަށް •

 ނުދޭނެއެވެ. ތުޞަވިޔަސް ގައިގޯޅިވުމުގެ ފުރު ކަމުގައި ދެއްކުނު ދަރިވަރުންނަށް ވާހަކަ
 ަބއްލަވާެނއެވެ.ދަރިވަރުގެ މޭޒުކައިރީ ދަރިވަރަށް ކޮޅަށް ހުރެވިދާނެއެވެ. ދަރިވަރުންގެ ހަރަކާތްތައް ޓީޗަރ  •
 ޑަސްިބން ބޭނުންކުރުމުގައި ޓީޗަރުގެ އިރުޝާދަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. •
 ނާއަށް ދެވޭނީ ކުރިންވެސް ދެންނެިވފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ޚާ ފާވެސް އިންޓަވަލް ގަޑީގައި •
  ަބއިވެރިވާނެއެވެ.ދަރިވަރުން އިންޓަވަލްގަޑި ނިމުމުން އާންމުޮކށް ޭބއްވޭ އެސެމްްބލީ ގައި  •
 

 ލައިބްރަރީ   5.12  
 
އޭގެަބދަލުގައި ލައިްބރަރީގަޑީގައި ދަރިވަރު ޑިޖިޓަލް ފޮތްކިޔާނީ  މިޙާލަތުގައި ދަރިވަރުން ލައިަބރަރީއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.  •

 ޓެްބލެޓްގެ ޒަރީޢާއިްނނެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް ޑިޖިޓަލްފޮތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ލައިްބރޭރިއުންގެ ެބލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮްފ  •

  އެޑިޔުކޭޝަންގެ ވެްބސައިޓުންނެވެ.
ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުން ޭބނުންވެލައްވާ ފޮްތތައް ލައިްބރޭރިއަނުންާނިއ  އެކިމާއްދާއާއި ގުޅޭ ފޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދެވިދާނެއެވެ. •

 ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ.
 

 ދަރިވަރުން ސްޓާފްރޫމަށް ދިއުން   3.15
 
 އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ފޮނުވިގެންނުވާނެއެވެ.ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މިދުވަސްވަރު ސްޓާފްރޫމަށް  •
ދަރިވަރުގެ ފޮތް ޓީޗަރ މާކުކުރަން ނުނަންގަވާނެއެވެ. ދަރިވަރު ފޮުތގައި ލިޔާނީ ހަމައެކަނި ދެވޭ އިރުޝާދު ނުވަތަ ނޯޓްސްއެވެ.  •

ވެސް ނުވަތަ މާކުކުރާނީވެްސ ދަރިވަރަށް ދެވޭ މަސައްކަތް ކުރާނީ ގޫގުލްކުލާސް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މުދައްރިސް ފިލާވަޅު ަބލާނީ 
  ގޫގުލްކްލާސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

 ދަރިވަރުން ބަލާއައުން   5.14  
 
ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެްނ ދަރިވަރުން ސެޝަން ނިމުމުން ކުލާހުގައި އެވަގުތު ހުންނެވި ޓީޗަރުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން  •

ކޮމްޕައުންޑްގައެވެ. ދަރިވަރުން    ހޯލާއި  ސަފުހަދައިގެން ދާރުލްއުލޫމް  ގައިފޫޓު ދުރުމިނު  3ތިރިއަށް އައިސް ތިޭބނީ  ސަފުހަދައިގެން  
ލޫމާތު ދުރާާލ ޢުނެއެވެ. ދަިރވަރުން ތިުބމަށް ހަމަޖެިހފައިާވ ތަނުގެ މަހުންނާ ހައިފައިތިބެންޖެޭހތަން އެގޭނެެހން ފާަހގަޖަ

  ނެެއވެ.ެބލެނިވެރިންނާއި ހިއްސާ ކުރާ
  ގައިދުރުކަން ަބހައްޓަވައިގެން މާސްކު އަޅުއްވައިގެންނެވެ. ނީވާވަދެނުކުެމވަޑައިގަންނަބެލެނިވެރިން ސްކޫލަށް  •
 .ވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ ސްކޫލުން ޭބރަށް ދަރިވަރު ގޮވައިގެން ެބލެނިވެރިން އެއްވެސް ތަނެއްގަިއ މަޑުކުރެއްވުމެއްނެތި •
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 މާތެއް ފެނުން  ލާ ގެ އަ   19- ސެޝަން ހިގަމުންދާއިރު ކޯވިޑް   5.15 
 

 އެޑިޔުކޭޝަން  އަމަލުކުރާނީ  ލެތެއްގައިޙާ  ފެނިއްޖެ  އަލާމާތެއް  ަބލީގެގެ    19-ޑްކޯވި  ކިަބއިން  ދަރިވަުރގެ  ހިގަމުންދާއިރު  ސެޝަން •
 ދަރިވަރު އެކަހެރި ކުރެވޭނެއެވެ.މިޙާލަތުގައި . ށެވެވާގޮތަގެ ގައިޑްލައިންގައިމިނިސްޓްރީ

މިތަނުގައި   ނެއެވެ. ކޮޓަރިއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނާޞައްޙާސްކޫލްގައި އެކަހެރިވުމަށް )އައިސޮލޭޝަން(  •
 ދަރިވަރާއެކު މުވައްޒަފަކު ހުންނާނެއެވެ.

 ވަދެ ލާހުން ލަތުގައި ދަރިވަރު އިން ކުޙާނެެއވެ. މިދަރިވަރު ވަގުތުން އެކަހެރިވުމަށް ހެދިފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ގެންދާ •
 ނެއެވެ.ރާފަރާްތތަކުން ދެވޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަްށ އަމަލުކު ކުތުން މަނާކޮށް ކަމާެބހޭނު

އައު އާންމު ހާލަތުގައި ކަންކުރައްވާ ގޮތް އުނގެނުމަށާއި އާދަތައް ހަރުލެއްވުން  . 6
 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 

 ކަންތައްތައް ކުރާނެގޮތްތައް:  ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ  ޙީ އް ޞި ލަތުގައި  ޙާ އައު އާންމު    6.1

 ޒިންމާވާންވީ ފަރާތް  ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް އުނގެނި ހަރުލައްވަންީވ އާދަތައް

އަތްދޮންނަ ގޮތް، މާސްކް އަޅާެނގޮތާއި އެއަށް  •
ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތް، ކިނިބހި ެއޅުން( ކެއްސުންފަދަ 

 ކުރާގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން  ކަންކަން

 ލީ ވީޑިއޯ ދެއްކުންއެސެމްްބ

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކިން 
 ފްލެޔަރސް ތައްޔާރުކުރުން 

 

 ހެލްތް އެސިސްޓެންޓް 
 ޓީޗަރުން 

 ލީޑީންގ ޓީޗަރ 

ގައިދުރުކަން ބަލަހައްޓަންވީ ގޮތާިއ އެކަން  •
 ކުރަންވާ މަގުތަކާއި ތަންތަން 

 ކުލާސްރޫމް •
 ފާހާނާ -
 ޕީއީ ގަޑި -

 ަބދަލުވުން ތަކަށް ކްލާސް އޮޕްޝަން ޕީރިއަޑު -

 

 ފްލަޔާރސް 

 އެސެމްްބލީ

   ވީޑިއޯ ޕްރެސެންޓޭޝަން

 
 

 ޓީޗަރ ލީޑީންގ

 އެއްވެސް ކަމެއް  ޙީއްޞިސްކޫލްގައި ހުއްޓާ  •
 ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމްލު ކުރާނެގޮތް 

 ލީ އެސެމްްބ

 ފްލެޔާރސް 

 ވީޑިއޯ ޕްރެސެންޓޭޝަން

 ޓީޗަރުން
 ލީޑީންގ ޓީޗަރ

 ކަންކަމަކީ ކޮަބއިކަން ގޭގައި މަޑުކުރަންޖެހޭ  •
 ފްލެޔާރސް 

 އެސެމްްބލީ
 ހެލްތް އެސިސްޓެންޓް 

 ކައުންސިލަރ
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ންވާ ކަންތައްތަކާއި ގޮތްތައް  ކުރާ  މަލު ޢަ އާ ގުޅިގެން ދަސްކޮށް    19- އައު އާންމު ހާލަތާއި ކޮވިޑް   6.2
 ފެންނަން ހުންނަ ގޮތަށް ޕޯސްޓަރ/ބިލްބޯޑް ހަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 

 / ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޝީޒާ ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަށް ޒިންާމވާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ / އައިޓީ ޓެކްނީޝަން / ޑީޕީ

ދުވަސް ކުރިން ހުރިހާ   03މިކަންތައްތައްތައް ނިންަމންޖެހޭ މުއްދަތު/ވަގުތު: އައު އާންމު ހާލަތުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ 
 .ންވާނެއެވެ.ހަރުކުރެވެންޖެހޭ ތަންތާގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ  އިލްގަޕޯސްޓަރ، ކުރެހުން އަދި ިބލްޯބޑްތައް ސްކޫ

 ބަހައްޓާނެ ތަނާއި މެސެޖް 

 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު 
ންޖެހޭ ގޮތްތައް އަދި ސްކޫލްގައި ހެދިފައިވާ އާ  ކުރާ ރުވާއިރު އަމަލުޟިޙާދަރިވަރުން ސުކޫލަށް  •

 ދުތައް ެފންަނން ހުރުންޢިވާޤަލުތަކާއި ޢުޞޫ

 ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ: 
މަލުކުރަން ޖެހޭގޮތްތައް ދައްކުވައިދޭ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ކުރެހުންތައް އަދި ޢަރުވާއިރު ޟިޙާސްކޫލަށް  •

 ތައް ދަރިވަރުންަނށް ފެްނނަހެން ހަރުކުރެވިފައި ހުރުން.ިބލްޯބޑު

 ނާ ކައިރި ޚާ ފާ 
 އަތްދޮންނަގޮތް ދައްކުވައިދޭ ޕޯސްޓަރުތައް   ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް ސައިޯބނި ލައިގެން •

 ކުނިވަށިގަނޑަށްލުމުގެ އިރުޝާދުަތއް

 ކުލާސްރޫމް: 
 މާސްކް އާޅާއިރު އަދި އަތް ދޮވެވުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް   •
 ގުޅޭ ޕޯސްޓަރ ނޫނީ ކުރެހުންތައް  ގައިދުރުވުމާ    •
 ރަނގަޅަށް ނިާވކުރުމަށް އަންގައިދޭ ކުރެހުންތައްކެއްސާ، ކިނިބހި އަޅާއިރު އަނގައާއި ނޭފަތް    •

 ކޮރިޑޯ: 
 ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓަރުތައް  އަށް 19-ކޮވޮޑް •
 ގައިދުރުވުމާއި ގުޅޭ ޕޯސްޓަރ ނޫނީ ކުރެހުންތައް  •
ޕޯސްޓަރު/ކުރެހުންތައް. އަދި ރެއިލިންގް އަދިވެސް ކޮރިޑޯގައި ހުންނަ އެއްޗެހީގައި އަތްނުލުމަށް ދައްކުވައިދޭ  •

 އަތްލެވިއްޖެނަމަ މޫނުގައި އަތްުނލުމަށް އިރުޝާދު ދެވޭ ޕޯސްޓަރުތައް

 ސިޑި 

 ސިޑި ބޭނުންކުރާގޮތް ދައްކުވައިދޭ ޕޯސްޓަރ  •
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 ކަންތައްތައް   ކުރާނެ  އިރު ގޮތުން ރައްކާތެރިވާ  ޙީ އް ޞިދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން  .  7

 އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން  7.1
o  ްފޫޓު ެބހެއްޓުން  3އެކަކު އަނެކަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި އެންމެ މަދުވެގެނ 
o  ިހުރުން ގެ ދުރުމިންފޫޓު 3ދަރިވަރު އިށީނދެގެން އިންނަ ގޮނޑިއާއި ޖެހިގެން ހުްނނަ މޭޒު/ގޮނޑި އާ ދެމެދު ކްލާހުގައ 
o  ްދުރުމިނުގައި ތިެބގެން މަސައްކަތްުކރެވޭނެ އިންތިޒާމް ފޫޓު  3މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެންމެ މަދުވެގެނ

 ހަމަޖެހިފައި ހުރުން 
o ްފޫޓު ދުރުމިން  3ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަދުވެގެން  ތް ދުމަޚިދުމަތް ޯހދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިއެހެނިހެން  ،ސްކޫލަށ

 ެބހެއްޓުން 

  ހާލަތު ދެނެގަތުން ޙީ އް ޞި ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަރިވަރުން/ މުވައްޒަފުންގެ   7.2
 

o  ްފިނިހޫނުމިން ެބލުން ރުވުމުން ހަށިގަނޑުގެ ޙާޟިދަރިވަރުން/ މުވައްޒަފުން ސްކޫލަށ 
o  ްޑިގްރީއަށްުވރެ މަތިވެ، ރޯގާގެ އަލާމާތްހުރެ ކެއްސާނަމަ  37އެއްވެސް ދަރިވަރެއްގެ/މުވައްޒަފެއްގެ ފިނިހޫނުމިނ

 އެކަހެރިކޮށް ގެއަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.އެދަރިވަރެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު 
 

 އިކުއިޕްމަންޓް )ޕީ.ޕީ.އީ( ބޭނުން ކުރުން މާސްކް އަދި ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް   7.3
 

o ްބޭނުންކުރާ މާސްކަކީ  ރުވާއިރު ތިެބންވާނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ.ޙާޟިސްކޫލަށް  ނާއި މުވައްޒިުފންހުރިހާ ދަރިވަރުނ
ކު އެޅުމުން ނަމަެވސް ތިރީގައި މިަބޔާން ކުރާ ދަރިވަރުން މާސްގައި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ާމސްކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.    5.2.1

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 ދަރިވަރުން/ ނޭވާލާން އުނދަގޫވާ ދަރިވަރުން. ހުްނނަ ނޭވާހިއްލުން ➢
 އަދި ޭބލުމުގައި އިތުރު މީހެއްގެ އެހީތެރިކަން ޭބނުްނވާ ދަރިވަރުން. އިމާސްކް އަޅަ ➢
 ލާހުގެ ދަރިވަރުންސެން ކް ➢
o ްސްކޫލަށް އަންނަ އިރު ރައްކާތެރިކޮށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ އިތުރު މާސްކެއް ގެންނަންވާނެއެވެ.  ވެސްކޮންމެ ކުއްޖެއ 
o ، ްގެންނެވެ.އިރުވާއިރު ތިބެންވާނީ މާސްކް އަޅަޙާޟިހުރިހާ މުވައްޒަފުން ސްކޫލަށ 

o ާނެއެވެ.ހެލްތް އެސިސްޓަންޓުން މާސްކް އަދި އަންގި ލެއްވުމުގެ އިތުރުން ފޭސް ޝިލްޑް ބޭނުން ކުރ 
o .ެހުރިހާ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން ތިެބންާވނީ ޕީ.ޕީ.އީ ލައިގެންނެވ 
o ަންވާނެއެވެޅަެބލެނިވެރިން ދަރިވަރުން ސްކޫލަްށ ލާން އަންނައިރު އަދި ަބލާ އަްނނަގަޑިތަކުގައި މާސްކް އ. 

 

 ން ހަމަޖެއްސު ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުން/ މުވައްޒަފުން އައިސޮލޭޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް   7.4
 

o  ްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އެދަރިވަރަކު/    19ސްކޫލް ގަޑީގައި ދަރިވަރަކު/ މުވައްޒަފެއްގެ ކިަބއިން ކޮވިޑ
 .ގެންދާނީ އައިސޮލޭޝަން ރޫމްއަށެވެ މުވައްޒަފަކު
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 ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުން އަދި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން  .57
 

o  ްހުޅުވުމުގެ ކުރިން މުޅި ސްކޫލް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ސެޝަންއެއް ނިމުމުން ކްލާސްރޫމްތައް ސްކޫލ
ނާތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެއެވެ. ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނީ ޑައިލިއުޓް ްބލީޗް ސޮލިއުޝަން އަދި ފާހާ

 ޭބނުންކޮށްެގންނެވެ.
o  ަނެއެވެ.ރުން/ މުވައްޒަފުން ވަދެ ނިކުމެ ހަދާ ހުރިހާ ގޭޓެއް ކައިރީގައި ސެނެޓައިޒާ ަބހައްޓާހުރިހާ ފްލޯ ތަކެއްގައި އަދި ދަރިވ 
o ޭނާއެއްގައި )ދަރިވަރުން/ މުވައްޒަފުން( ޚާހަމަޖެހިފައި ހުންާނނެއެެވ. އެގޮތުން ހުރިހާ ފާިނޒާމްތައް    ނެރައްކާތެރިކަމާއެކު އަތްދޮވެވ

ބެހެއްޓިފައި ސްކޫލްގައި  ެބހެއްިޓަފއި ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑައިލިއުޓް ްބލީޗް ސޮލިއުޝަންއަތްދޮންނަ ސައިޯބނި 
ރައްކާތެރިކަމާއެކުގައި ދަރިވަރުންނަށް އަތްނުލެޭވނެހެން  ފައު ހުންާނނީ ހުންނާނެވެ. )މި ސޮލިއުަޝން ަބހައްޓާ

 ގަޑިއިރު ތެރޭގައެވެ.( 24 ބޭނުން ކުރަންވާނީ އަދި މި ސޮލިއުޝަން .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައެވެ
o  އާއްމުގޮތެއްގައި އަތްލާ ތަްނތަން )މޭޒު، ރެއިލިންގްސް، ބިންމަިތ، ކައުންޓަރުތަކުގެ މަތި އަދި ައތްޮދވުމަށް ޭބުނންކުރާ ތަްނތަްނ

 މަލު ކުާރނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ފަހަރު ޑިސްއިންފެްކޓް ކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮުތން ޑިސްއިންފެންޓް ކުރުމުގައި އަ  2-4ދުވާލަކު  
 އް ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެއެވެ. ފައިވާ ތަްނތަްނ ކޮންމެ ސެޝަނެށްމަތީގައި ަބޔާންކޮ ➢
އާއްމުކޮށް  ނާތައް ކައިރީގައި އަަބދުވެސް ސަޕޯޓް ސްޓާފެއް ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ގަޑި އިރަކު އެއްފަހަރު  ޚާދަރިވަރުންގެ ފާ ➢

ދަރިވަރުން އަތްލާ/ އަތްލެވޭ ތަންތަން )ދޮރުގެ ތަޅު، ހޭންޑް ޝަވަރު، އަތްދޮންނަ ސިންކް( ްބލީޗް ސޮލިއުޝަން ޭބނުންކޮށްެގްނ 
 ސާފުކުރާނެއެވެ.

ބޭނުންކުރުމަށްަފުހ، ނާ  ޚާނާތަކެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ފާޚާ ކުރެވިފައިވާ ފާޞައްޙާމުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާނީ އެމުަވއްޒަފުންނަށް   ➢
ޝަން ޭބނުންކޮށްެގްނ   އާއްމުކޮށް އަތްލާ/ އަތްލެވޭ ތަންަތން )ދޮރުގެ ތަޅު، ހޭންޑް ޝަވަުރ، އަތްދޮންަނ ސިންކް( ްބލީޗް ސޮލިއު

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
o ައުރުވާގޮތަށް ކުޑަދޮރުތައް ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް، ހެލްތްރޫމް އަދި ސްކޫލްގެ އެހެނިހެން އޮފީސްތައް ަބހައްޓަންވާނީ ސާފު ވައި ދ

 ފައެވެ.އިހުޅުވަ
o   ްވެސް ބޭނުންކުރުމަށް   ކަމެއް ދިނުމަށް ހިތްވަރުދީ، ކޮންމެ ދަރިވަރަކުއްސަ ސަމާލުޙާހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ސާފުތާހިރުކަމަށ

 ދެވޭނެއެވެ. އަމިއްލަ ޓިޝޫ ނުވަތަ ރުމާ ގެަނއުމަށް އިރުޝާދު
o ީލެވޭނެއެވެ.އިލްތެރޭގައި ކެއިން ުބއިމުގެ ކަންތައްތައް ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެން މެދުކަނޑަދުމަތާއި ސްކޫޚިން ސްކޫލްގެ ކެންޓ 
o ަދެވޭނެއެވެ. އިމުވައްޒަފުންނަށް އެކަން ކުރަންވީ ރަނަގޅު ގޮތް ކިޔަ ލުމުގައި އުޅޭއިކުނި އުކ 
o ާއޮފީސްތައް ސާފު ތާހިރުކޮށް   ނިހެންއެހެ އިދާރީ ނާތައް، ލައިްބރަރި، ލެޯބޓްރީ، ހެްލތް ރޫމް، ސްޓާފް ރޫމް،ޚާސްކޫލްގެ ފ

 ބެލެހެއްޓޭނެއެވެ.
o .ެލައިްބރަރީ ފޮތްތަކާއި ކޮމްޕިއުޓރފަދަ ގިނައިން އަތްލެވޭ ތަކެތީގަިއ އަތްލުމަށްފަހު ސާފުކޮށް އަތްޮދންނަންވާނެއެވ 
o ުގައި ލިޔުން ހަރުކުރާނެއެވެ. ސާފުތާހިރުކަމަށް ހިތްވަރުދިނުމުެގ ގޮތުން ސްކޫލް ގޯތިތެރެ، ހުރިާހ ފްލޯއެއް އަދި ކްލާސްރޫމްތަކ 

o .ެސްކޫލްގެ ސާފުތާހިރުކަމަށް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ސްކޫލުން ލިެބން ހުްނނާނެއެވ 
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 މުވައްޒަފުން

 ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 

 ޕީ.ޕީ.އީ  ޝިލްޑްފޭސް  އަންގި މާސްކް ތާރމޯމީޓަރ

    ✓  ✓  ޓީޗަރުން

   ✓  ✓  ✓  ހެލްތް އެސިސްޓެންޓް 

  ✓   ✓  ✓  ސަޕޯޓް ސްޓާފް

    ✓  ✓  އޮފީސް މުވައްޒަފުން

      ✓ ސްކޫލް

 

ސްކޫލާއި،    ރުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކު  .8
 ކަން ކަން   ންވީ ކުރާ  ބެލެނިވެރީން 

 ންމާ ބެލެނިވެރިންގެ ޒި  1.8
o  ެލަތު ެބލެނިވެރިޔާ ބަލަންާވނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުގެ  ޙާ ޙީއްޞިދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ދަރިވަރުންގ

. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަށް ވައިގެންނުާވނެއެވެފަރާތުން އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަކަމުގައިވާނަމަ ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ފޮނު
 ހޭ ފަރާތްތަކަށް ައންަގންވާނެއެވެ.އަންގަންޖެ

o  .ެދަރިވަރަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޭބސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ަބއްޔެއް ހުންނަ ކުއްޖެއްނަމަ މިކަން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވ
 ގެ ކުރިން ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.މުއަދި ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ފޮނުވު

o ިކްލޯސް ކޮންޓެކްޓެއްނަމަ، ނުވަތަ ކުރިން ކަރަންޓީން ކުރެިވފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ  އްގެބަލިމީހެގެ  19-ޑްދަރިވަރަކީ ކޮވ
 ން ސްކޫލަށް މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ.ެބލެނިވެރީ  ލަތަކަށް ހިނގަްއޖެނަމަޙާނުވަތަ އެފަދަ 

o  ަލަތަކަށް ޙާނުވަތަ އެފަދަ ދަރިވަރު އުޅެމުންދާ ގެއަކީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ ަތެނއްކަމުގައިވާނަމ
 މިކަން ސްކޫލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.   ހިނގައްޖެނަމަ

o ްގަންވާނެއެވެ. ގެ ހާލަތުގެ ސަަބުބްނ ދަރިވަރަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާނަމަ ސްކޫލަށް މިކަން އަން 19-ކޮވިޑ 
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ރުވުމުން ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ  ޟި ޙާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް    2.8
   މަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާނެ ކަންތައްތައް ދުޅަހެޔޮކަ 

 ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް އައުމުން ދަރިވަރުންގެ ފިނިހޫނުމިން ެބލިގެްނދާނެއެވެ. •
o ައާ ގުޅުމެއް ނެތް( ސްކޫލު އިސްވެރިންގެ  19-ދަރިވަރެއް ަބލިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި )ކޮވިޑް އިސްކޫލުގައި ހުއްޓ

ލެވޭނެއެވެ. އިރުވުމުން ދަރިވަރު ގެއަށް ފޮނުވަޙާޟިމަޝްވަރާގެ މަތިން ެބލެނިވެރިޔާައށް ގުޅުމަށްފަހު ެބލެނިވެރިޔާ 
 ގައި އެވަނީއެވެ.އެގޮތުން ދަރިވަރުން ގެއަށް ފޮުނވުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ތިރީ

 ހެލްތްރޫމްއަށް ގެނައުން. ދަރިވަރު ➢
 ހެލްތް އެސިސްޓަންޓް ދަރިވަރުގެ ފިނިހޫނުމިން ަބލާ، އިތުރު އަލާާމތެއް ހުރިތޯ ބެލުން. ➢
 ސެޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްއާއި މަޝްވަރާކުރުން ➢
 ެބލެނިވެރިޔާއަށް ގުޅައި ދަރިވަރުގެ ހާލަތު ލަތެއްގައި ހެލްތް އެސިސްޓަންޓް ަދރިވަރުގެޙާލަން ޖެހިއްޖެ އިގެއަށް ފޮނުވަ ➢

 އެންގުން.
  ގެއަށް ެބލެނިވެރިޔާ އައުމުން، ސްޓޫޑަްނޓް ކާރޑް އޮތްތޯ ަބލާ ކަށަވަރުކޮށް، ރެކޯޑްސް ފޮތުގައި ސޮއިކޮށް ދަރިވަރު ➢

 ލުން އިފޮނުވަ

 ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުން   8.3
 

o  ްދަރިވަރުންަނށް ނަްފސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އެދިފައިވާނަމަ ކައުންސެލަރ އެފަދަ ދަރިވަރުން ބެލެނިވެރިނ
 ފާހަގަކޮށް އެކުދިންނަށް އެކަށީެގްނވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

o ަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އަތުވެއްެޖ ހިނދެއްގައި އެ ދަރިވަރ
 އެހީތެރިކަން ކައުންސެލަރ ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

o  ެސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންާވނަމަ، އެަފދަ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް ކައުްނސެލަރގ
 އެހީތެރިކަން ހޯދަންވާނެއެވެ.

o  ްގެ   19-ގް ޕޮލިސީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްސްކޫލްގެ ކައުންސެލިންނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުމަށ
 .އްހެދިފައި އޮންނާނެެއވެގައިޑްލައިނެ

ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އަމަލު    19- ދަރިވަރަކު/ މުވައްޒަފެއްގެ ކިބައިން ކޮވިޑް  8.4
 ކުރާނެ ގޮތް 

 

o ްއަލާމާތްތައް ފެނިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އެދަރިވަރަކު/  ގެ  19-ސްކޫލް ގަޑީގައި ދަރިވަރަކު/ މުވައްޒަފެއްގެ ކިަބއިން ކޮވިޑ
މުވައްޒަފަކު އައިސޮލޭޝަން ރޫމްއަށް ގެންދާނެއެވެ. އަދި އަންގަްނޖެހޭ އިދާރާތަކަށް )ހެލްތް މިނިްސޓްރީ، އެޗް.ޕީ.އޭ( 

އް ުހރި ދަރިވަރު/  ކަންތައްތައްކުރާެނއެވެ. މިވަގުތުގައި އަލާމާތްތަ ށް، އެފަރާތްތަކުގެ މަޝްަވރާއާ އެއްގޮތައިއަންގަ
 .ކުލާހަށް އިތުރު މީހަކު ވަދެ ނުކުމެ ހަދައިގެންނުާވނެއެވެމުވައްޒަފު ހުރި 
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ޕޮޒިޓިވް ޕޭޝަންޓަކާ ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ ދަރިވަރެއް/ މުވައްޒަފެއް ސްކޫލަށް    19- ކޮވިޑް 
 ނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. މަލު ކުރާ ޢަ ރުވިކަމަށް އަންގައިފިނަމަ  ޟި ޙާ 
 
 ލޫމާތެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުން ޢުކަމާެބހޭ އިދާރާތަކުން އެއީ ސައްހަ މަ ➢
ދީ، ޓާސްކް ފޯހަްށ އެންގުމަށް  އަންގަންދެން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އިރުޝާދުދަރިވަރު/ މުވައްޒަފު/ ވަކި ގޮތެއް  ➢

 އިރުޝާދުދިނުން.
 އެންގުން ނަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަ ➢
ކަމާެބހޭ އެހެނިެހން އިދާރާތަކުން ދެއްވާ  އިމިވަގުތުގައި ސްކޫލުން އަމަލު ކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާ ➢

 ވެ.އެއްގޮތަށެލަފައާ މަޝްވަރާއާ 
 ދާ، ރިކޯޑުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން މިފަދަ ކޭސް ތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހަ ➢
 ކަން ކަށަވަރުކޮށް ސްކޫލަށް އައުމަށް ހުއްދަދިނުން ތެރިދަރިވަރުގެ ސަލާމަތް ➢
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 ކައުންސެލިންގް ގައިޑްލައިން . 9

 މަޤްސަދު: 

ލަތުގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމުން ސްކޫލްގައި ކައުންސެލިންގް ދިނުން ކުރިޔަށް ޙާގެ  19-މިގައިޑް ލައިންގެ ޭބނުމަކީ ކޮވިޑް
ލަތުގައި ދަރިވަރުންނަށް/ ޙާ ގެންދާނެގޮތް ަބޔާންކުރުމެވެ. އެޮގތުން މި ގައިޑްލައިންގައި ކައުންސެލިންގއަށް އެދޭނެގޮތާއި، މި

ވޭނެއެވެ. މި ގައިޑްލައިންގައި ދަރިވަރުން އަދި ކުރެ ގޮތް ަބޔާން ދެވޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސެލިނގ ފޯރުކޮށް
 .ނެއެވެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސެލިންގް ދެވޭނެ ގޮތް އެކުލެވިފައި ވާ

 

 

 

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލިން ހޯދުމަށް / ދިނުމަށް އެދެން   9.1
 

، ލީޑިންގ ޓީޗަރަށް އެންގުމުންދަރިވަރަކު/ ެބލެނިވެރިޔަކު ކައުންސެލިންގ ބޭނުންާވ ކަމުގައިވާަނމަ ކްލާސްޓީޗަރ/  ✓

ލަތް ތަކުގައި ލީޑިންގް ޓީޗަރ/ ކްލާސް ޓީޗަރ ސްކޫލްގެ ކައުންސެލިންގ ރިފަރަލް ޙާހިދުމަތް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. މިފަދަ  
 ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

 .ށް ގުޅައިގެން ކައުންސެލިންގ އަށް އެދެވިދާނެއެވެދަރިވަރު/ެބލެނިވެރިޔާ ކައުންސެލަރއަ ✓
 ރުވުމަށްފަހު ކުރީގެ ކޭސްތަކުގެ ފޮލޯއަޕްހަދަންވާނެއެވެ.ޟިޙާސްކޫލަށް  •
ކައުންސެލިންގ ޭބނުންވާ ދަރިަވރުން ފާހަގަކޮށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް  •

 ގާއިމްކުރަންވާނެއެވެ.
o ަފޫޓު ދުރުމިްނ   3ފާއި ދެމެދުގައި އެންމެ މަދުވެގެން  ކައުންސެލިންގ ރޫމްގައި ކައުްނސެލަރއާއި ދަރިވަރާއި/ މުވައްޒ

 ހުންނަ ގޮތަށް ކައުންސެލިންގ ސެޓްއަޕްހެދުން.
o  ްކައުންސެލަރ އަދި ދަރިވަރު/ މުވައްޒަފު މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުނ 

ނީކައުންސެލިންގަށް އެދޭ

ދަރިވަރުން

އަމިއްލަޔަށް

އަށް 19ކޮވިޑް 
ވަރުންފައްސިވެފައިވާ ދަރި

ގެ 19ކޮވިޑް
ކައުންސެލިންގް  

ގައިޑްލައިން

ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ 
ދަރިވަރުން

ގެ 19ކޮވިޑް
ކައުންސެލިންގް  

ގައިޑްލައިން

އާއްމު ހާލަތުގައިވާ
ދަރިވަރުން

ސްކޫލުގެ ކައުންސެލިންގް  
ތަށްޕޮލިސީ އާއި އެއްގޮ

ބެލެނިވެރިޔާ

ބެލެނިވެރިޔާއަށް

ސްކޫލުގެ ކައުންސެލިންގް  
ތަށްޕޮލިސީ އާއި އެއްގޮ

ދަރިވަރަށް

އަށް 19ކޮވިޑް 
ވަރުންފައްސިވެފައިވާ ދަރި

ގެ 19ކޮވިޑް
ކައުންސެލިންގް  

ގައިޑްލައިން

ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ 
ދަރިވަރުން

ގެ 19ކޮވިޑް
ކައުންސެލިންގް  

ގައިޑްލައިން

އާއްމު ހާލަތުގައިވާ  
ދަރިވަރުން

ސްކޫލުގެ ކައުންސެލިންގް  
ތަށްޕޮލިސީ އާއި އެއްގޮ
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o ާއަމަލުކުރުން ލަތެއްގައި މަތީގައި ަބޔާން ކުރެވުނު ގޮތަށް ޙާން ެޖހިއްޖެ ެބލެނިވެރިޔާއާއި ަބއްދަލުކުރ 
އަށް ފައްސި ވެފައިތޯ ަބލާ، ކަރަންޓީންގައި ިތިބ ދަރިވަުރން/ މުވައްޒަފުން  19-ދަރިވަރަކު/މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް •

ފާހަގަކޮށް އެދަރިވަރުންނަށް/މުވަްއޒަފުންނަށް ނަފްސާީނ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށް ކަށަވަރުކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓީންަގިއ 
ށް/ މުވައްޒަފުްނނަށް ކައުންސެލިންގ ބޭނުންާވނަަމ ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އެދަރިވަރުންނަށް/ މުވައްޒަފުންނަށް ތިޭބ ދަރިވަރުންނަ

 ކައުންސެލިންގ ދެވޭގޮތް ހަމަޖައްސާނެއެވެ.
ރުވާ ދަރިވަރުން ފޯނުން ކައުންސެލިންގ ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ދަރިވަރުން ޭބނުންވާ ގޮތަްށ ޟިޙާސްކޫލަށް  •

ތް ހަމަަޖއްސާނެއެވެ. އަދި ެބލެނިވެރިްނވެސް ފޯނުން ކައުންސެލިންްގ ޭބނުންވާނަމަ އެކަްނ ކައުންސެލިންގ ދެވޭގޮ
 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ހިފަހައްޓޭނެއެވެ. ނަމަވެސް   ކައުންސެލަރ އާއި ދަރިވަރު/ މުވައްޒަފުގެ ދެމެދުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސިއްރު •
 ކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާނެ ކަމުގައިވާނަމަ އަންގަންޖެހޭ ފަާރތްތަކަށް އަންގާނެއެވެ. ދަރިވަރަށް/ މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އެހެންމީހަ

ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކުގެ ފޮލޯއަޕް ހަދާ ރިކޯޑްސް ބަލަހައްޓާނެއެވެ. އެގޮތުން ފޮލޯއަޕް ެހދުމުގައި އަމަލު  •
 ކުރާނެގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ލަތު ރަނގަޅުވަންދެން ކައުންސެލިންގް ދިނުން.ޙާދަރިވަރުގެ/ ެބލެނިވެރިޔާގެ ނަފްސާނީ  ✓
ދަރިވަރު/ ެބލެނިވެރިޔާ ކައުންސެލިންގ އިތުރަށް ބޭނުންނުވާ ަކމުގައި އަމިއްލައަށް އެދެންދެން ކައުންސެލިންގް  ✓

 ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުްނ.
އަހަރުވުމުން ރިކޯޑު ުކރެވިފައިވާ ތަކެތި  2ކައުންސެލިންގ ސެޝަްނއަށް ދަރިވަރު/ ެބލެނިވެރިޔާގެ އެންެމ ފަހު  ✓

 ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 ކައުންސެލިންގެ އެންމެހާ ކަންކަްނ ހަވާލުވެ ހުންނަވާ ލީޑިންގް ޓީަޗރ މޮނީޓަރ ކުރަމުންދާނެއެވެ. •
 ހަފްތާއަކު އެއްދުވަހު ކައުންސެލިންގ ރިކޯޑްސްތައް ބެލުން. ✓
 ން އަދި ކައުންސެލަރގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވޭތޯ ބެލުން.ދަރިވަރުން/ ެބލެނިވެރި ✓
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 އައު އާންމުޙާލަތަށް މުއައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން . 10

 ހަފުތާކުރިންމުއައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަންކަން  1އައު އާންމުޙާލަތަށް ސްކޫލް ފެށުމުގެ 
ހަފުތާކުރިން އެންމެހާ މުވަޒަފުންނަށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް/ ގޫގުލް މީޓް ނުވަތަ ގައިދުރުކަން  1ފެށުމުގެ  ސްކޫލު •

ަބހައްޓައިގެން ާބއްވާ ސްޓާފުންގެ ަބއްދަލުވުން މެދުވެރިކޮށް އައު އާންމު ހާލަތުގައި ސްކޫލުގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ  
އަށްގެންދާނީ މުވައްޒަފުްނ ގުރޫޕުކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ުގރޫޕުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެވެ. މިަކން ކުރި

 ތާވަލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
 

 މުވައްޒަފުން ގުރޫޕު 
 އިދާރީ މުވައްޒަފުން 1
 ިބދޭސީ މުވައްޒަފުން 2
 މަސައްކަތު/ ސަޕޯޓް ސްޓާފުން 3
 ޓީޗަރުން 4
 އެސް އެމް ޓީ  5

 

އައު އާންމު ޙާލަތުގައިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި  ތިރީގައި މިވަނީ  
 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. 

 
 ރައްދުވާފަރާތް ޒިންމާވާ ފަރާތް ތަފުޞީލު  ޓާސްކު

އެޗް. ޕީ. އޭގެ  
ގައިޑްލައިން އަށް 

 އަހުލިވެރި ކުރުވުން

އާންމު ޙާލަތާއިގުޅިގެން ދަރިވަރުންނާއި އައު 
މުވައްޒަފުންގެދުޅަހެޔޮކަމަށް ސްކޫލްގައި ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން އަދި ފަރުދީޒިންމާ ގެމަޢުލޫމާތުދިނުން.

ޑެޕިއުޓީ   
ޕްރިންސިޕަލުން/  

 ސްކޫލްގެ 
ހެލްތް 

 އެސިސްޓެންޓުން

 ހުރިހާމުވައްޒަފުން

ސްކޫލް ގެމަޢުލޫމާތު 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އައު އާންމު ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ސްކޫލްގައި ކަންކަން 
ރޭވިފައިވާގޮތް މުވައްޒަފުންނަށްތަފްސީލުކޮށްދިުނން.) 

 އެސް އޯ ޕީ( 

 ޕްރިންސިޕަލް. 
 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

ނަފްސާނި 
 ދުޅަހެޔޮކަން

ސްކޫލްގެ  ނަފްސާނި ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުން 
 ރކައުންސިލަ

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

ޑިސްއިންފެކްޓް 
ކުރުމާއި ތަންތަްނ 
ސާފުކުރުން)މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދިނުން(

ސްކޫލް ގެ އެކިތަންތަން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ހެލްތް 
 އެސިސްޓެންޓުން

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 ސަޕޯޓް ސްޓާފުން

ޑިސްއިންފެކްޓް 
)ޢަމަލީ ކުރުން 

 ތަމްރީނު(

ކްލާސްރޫމްތަކާ،ފާޚާނާތައް، ސްޓާފްރޫމް، އޮފީސް، ، 
ކުޅޭިބން ފަދަ ތަންތަން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ ގޮތުެގ 
ތަމްރީނު އަދި ކުނި ސާފުކޮްށ މެނޭޖު ކުރާނެގޮތުގެ 

 ތަމްރީނު ދިނުން. 

އެމް އެން ޑީ އެފް ގެ  
ފައްނީ ޭބފުޅެއް/ އެޗް. 
ޕީ. އޭގެ ފަންނީ 

 ޭބފުޅެއް

 ޕޯޓް ސްޓާފުންސަ
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ސާކިއުލާތަކާ 
ޕޯސްޓަރުފަދަ ތަކެތި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އައު އާންމު ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކުްނ 
ސްކޫލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާ  އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު 
ވައިަބރ، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންނަްށ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޑެޕިއުޓީ   
 ޕްރިންސިޕަލް 

 ހާ މުވައްޒަފުންހުރި

ސްކޫލް ނޯޓިސްޯބޑު 
 އަޕްޑޭޓް ކުރުން 

އައު އާންމު ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކަމާެބހޭ އިދާރާތަކުްނ 
ސްކޫލްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާ  އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު 

 ސްކޫލް ނޯޓިސް ޯބޑަށް އެރުވުން

ޑެޕިއުޓީ   
ޕްރިންސިޕަލް،  

އައިޝަތު 
ޔޫސުފް،ކައުންސެލަރ، 
 ހެލްތް އެސިސްޓެންޓު.

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން

ދަރިވަރުން ސްކޫލް ގޭޓުން ވަްނނައިރު ކަންކުރާ ގޮތާއި  ޑްރިލް
 ނިމޭގަޑީގައިކަން ކުރާގޮތުގެ ޑްރިލް

ޓާސްކްފޯސް 
 މެންަބރުން 

 މުވައްޒަފުން 

ދަރިވަރުންގެ ހުން ެބލުމާ އަދި ސެޝަންގައި   ޑްރިލް
 ކަންހިނގަމުން ދާގޮތް.

ޓާސްކްފޯސް 
 މެންަބރުން 

  10، 9ގްރޭޑް 
އިދާރީ އަދި  

)އެކަޑަމިކް( 
 މުވައްޒަފުން

 

 އައު އާންމު ހާލަތުގައި ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަން 

 ހަވާލުވެ ހުންނަވާނީ  އޮރިއެންޓޭޝަން  އޮރިއެންޓޭޝަން ގްރޫޕް ތާރިޙް #
 ޕްރިންސިޕަލް  ގައިދުރުކަން ޓާސްކް ފޯސް ޖޫން 24 1
 ޕްރިންސިޕަލް  އައު އާންމު ހާލަތު ޕީ.ޓީ.އޭ އެކްސްކޯ  ޖޫން 25 2
ހުޅުވުމުގެ އެންމެހާ  އެސްއެމްޓީ / ޓާސްކް ފޯސް  ޖޫން 27 3

 ތައްޔާރީތަކަށް
 ޕްރިންސިޕަލް 

އަދި  ޒީމާ، އައިންތުޤަ ނެގޮތުގެ ތަމްރީންސާފުކުރާ ސަޕޯރޓް ސްޓާފް  ޖޫން 28 4
 އިޝާޢާ

  އެޑްމިން ސްޓާފް ޖޫން 28 5
 

އާންމު ހާލަތުގައި އައު 
 SOP ނެގޮތްތައްއަމަލުކުރާ

 ސިޖުދާ / އައިޝާ 
 ޝަރުނީލާ / ޝަހްލާ  ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ )ިބދޭސީ( ޖޫން 29 6
 ޝީޒާ / ޝަޒީ  ެބލެނިވެރިން 9ގްރޭޑް  ޖޫން  29 7
ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ )ދިވެހި  ޖޫން 28 8

 ނަސްލު (
 ޝަރުނީލާ / ޝަހްލާ 

 ޝީޒާ / ޙަސްމާ  ެބލެނިވެރިން 10ގްރޭޑް  ޖޫން 29 10
 / ޝަރުނީލާ ދާސިޖު މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގެ ޓީޗަރުން  ޖޫން  30 11

 ލާހްޝަ /
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 ދިނުން   އި އުނގެނުމާއި އުނގަންނަ .  11

 އްތައް ކަންތަ   ދޭންވީ   ސަމާލުކަން  .1
 މުރާޖާކުރުން ސްކީމް ނުވަތަ ޕްލޭން ޔުނިޓް -
 ކަަޑއެޅުން ަބއިތައް ކުރެވޭނެ އިމްތިހާން -
 ތައްޔާރުކުރުން ޕްލޭންތައް ލެސަން -
 ޯފރުކޮށްދިނުން  އެހީތެރިކަން ަބލައި ގަވައިދުން ކަންތައް ކިޔެވުމުގެ ދަރިވަރުންގެ -
 ފުރުން ގަވައިދުން ތައްޔާރުކޮށް ޗެކްލިސްޓްތައް -
 ގުޅުން  ެބލެނިވެރިންނާއި ކަންތަކުގައި އުގެނުމުގެ ދަރިވަރުންގެ -
 ތައްޔާރުކުރުން ދުރާލާ ފިލާވަޅުތައް/  ޕްރެޒެންޓޭޝަްނތައް ޭބނުންވާ -

 އެސެސް ކުރުން/ އިމްތިހާނު ކުރުން  .2

 

 ފައުންޑޭޝަން 

 

 1ކީ ސްޓޭޖް  

 

 2ކީ ސްޓޭޖް  

 

 3ކީ ސްޓޭޖް  

 

 4ކީ ސްޓޭޖް  

 

 5ކީ ސްޓޭޖް  

 

 ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް

 

 ފޯމެޓިވް އެސެސްމަންޓް އަދި ސަމެޓިވް އެސެސްމަންޓް

 

 ކިޔަވައިދިނުން  .3

ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. ކިޔަވައި ދިނުމުގައި އާއްމު ހާލަތުގައި ވާ 
އަށް ފައްސިވާ ދަރިވަރުން، ކަރަންޓީްނ ކުރާ ދަރިވަރުން، އައިސޮލޭޝަންގައިވާ  19-ދަރިވަރުންނާއި، ކޮވިޑް

 ށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތަށެވެ.ދަރިވަރުންނާ މެދު އަމަލު ކުރެވޭނީ އެދަރިވަރަކަ

 ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް  ގްރޭޑް  ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތް 

ޓެލިކިލާސް 
 މެދުވެރިކޮށް

 ހުރިހާ ގްރޭޑެއް  -
ޓެލިކިލާސް  -

ޝެޑިއުލްއާއި 
 އެއްގޮތަށް

ގަވައިދުން ެބލުން )ިފލާ ޕޯޓަލް އިން ޓެލެކިލާސް ގެ  -
 ފިލާވަޅުތައް ލިޭބނެ(

ނަގާދެވޭ ފިލާވަޅުެގ އިތުރު މަސައްކަތް ހަވާލު ޓެލެކިލާހުގައި  -
 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކުދިންގެ ޙާޟިރީ ެބލަންވާނެއެވެ. -

ގޫގަލް ކްލާސް 
 މެދުވެރިކޮށް

 ހުރިހާ ގްރޭޑަކަށް -
މިނިސްޓްރީއިން  -

ކަނޑައަޅައިފައިވާ  
މިންވަރަށް 

ުކރަންވާނީ ކްލާސް ފެށުމުގެ ގޫގުލް މީޓްގެ ލިންކް އިނޭަބލް  -
 މިނެޓް ކުރިންނެވެ. އަދި މައިކެ މިއުޓް ކުރުން. 10

މިނެޓްކުރިން  10ދަރިވަރުންނަށް ތާވަލު ކުރެވިފަިއވާ ގަޑީގެ  -
 ކްލާހަށް ވަނުމަށް އިރުޝާދުދޭންާވނެއެވެ.
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ހެދިފައިވާ 
 ޓައިމްޓޭަބލްއަށް 

ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ނަގާ ކްލާސް ނިމުމާއި އެކު ގޫގުލް   -
 ންވާެނއެވެ.މީޓް ލިންކް ޑިސޭަބލް ކުރަ

ގޫގުލް މީޓް ލިންކް ކްލާސްވައިަބރ ގްރޫޕްގައި   -
 ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ކްލާސް ނަގާއިރު މުދައްރިސް   -
 ފެންނަގޮތަށް ވީޑިއޯ އޮން ކުރަްނވާނެއެވެ.

ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ކްލާސް ނަގާއިރު ފިލާވަޅުގައި  -
ތަކާިއ ރިސޯސްތައް  ބޭނުންކުރާ ޕްރެސެންޓޭޝަން

ދަރިވަރުންނަށް ފެންާނނެ ހެން ސްކްރީން ޝެއަރ  
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ގޫގުލް މީޓް މެދުވެރިކޮށް ކުލާސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި  -
 ގޫގުލް މީޓް ޗެޓްލޮގް މޮނިޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ.

ގޫގުލް މީޓް ކުލާހުގެ އެޓެންޑަްނސް 'ގޫގުލް މީޓް  -
  ކޮށް ނަގަންވާނެއެވެ.އެޓެންޑެންސް އެޑްއޮން' މެދުވެރި

 ،ސުވާލު ކުރަން ނުވަތަ އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވަންޭބުނންނަމަ -
ނުވަތަ ޗެޓްލޮގުގައި  ،މައިކް އަންމިއުޓްކޮށް ސުވާލުކުރުން

 ނީއެވެ.ސުވާލު ކުރާ
 ސާފުކޮށް މަޑުމައިތިރިކަމާއި އެކު މުއާމަލާތު ކުރުން -
ލެޕްޓޮޕް ނުވަތަ ކުލާހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން މައިކް ހެޑްސެޓް  -

ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެލުން އަދި ޗާރޖް  ޓްޓެްބލެ
 ންވާނެއެވެ.ހުރިތޯ ެބލަ

ފުރިހަމައަށް ހެދުން އެޅުން. އަދި ކެމެރާއަށް ރީތިކޮށް  -
 ންވާެނއެވެ.ފެންނާނެ ގޮތައް ސެޓްކުރަ

 ، ދަރިވަރު ދާންވާނީްބރޭކް ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާނަމަ  -
 އެވެ.ދަ ހޯދުމަްށ ފަހުމުދައްރިސްގާތުން ހުއް

 

 ކްލާހުގައި

މިވަގުތަށް ގްރޭޑް  -
 .10އަދި  9

 4ހަފްތާއަކު  -
ދުވަހު ހެދިފައިވާ 
 ޓައިމްޓޭަބލްއަށް 

 1ހަފްތާގެ  -
ދުވަސް 

ކިޔަވައިދިނުމަށް 
 ތައްޔާރީތައްވުން

 ދެވިފައިވާ ޓައިމްޓޭަބލްައށް ގަޑިއަށް ކުލާހަށް ދިޔުން  -

 ރަނގަޅަށްތޯ ެބލުން ކްލާހުގެ ހާލަތުހުރީ  -

 ގައިދުރުކަން ޔަގީންކުރުން -

 ޭބނުންވާ ވަސީލަތްތަކެއް ހިފައިެގން ކްލާހަށް ދިޔުން  -

ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ މޭޒުގައި ނުވަތަ ތަކެތީގައި  -
 އަތްނުލުން 

ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ ަބަދލުގައި ދަރިވަރުންގެ ނަން  އެގްޒިޓް -
 ޯބޑުގައި ލިޔުން
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ދަރިވަރުން

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ
ދަރިވަރުން

ޕީގެ  .އީ.އެކުއްޖަކަށް ހެދޭ އައި
ދަށުން

/  އަށް ފައްސިވެފައިވާ 19ކޮވިޑް
ހައި / ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ 

ރިސްކް 

ގޫގަލް ކްލާސް  /ޓެލިކިލާސް
ބޭނުންކޮށްގެން

ލޭނެއް  ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކި ޕް
ހެދުން

ވަރުންއާއްމު ހާލަތުގައިވާ ދަރި

ގޫގަލް ކްލާސް  /ޓެލިކިލާސް/ސްކޫލް
ބޭނުންކޮށްގެން
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 . ނިންމުން 11

ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ނުވަތަ އައު   އް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާނީމިފޮތުގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމެއް/ ހާލަތެ
 7އާންމު ހާލަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާސްކް ފޯސްގެ މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އޮންނަ އިސްމެމްަބރުންގެ )
ގެ މެމްަބރުން( މައްޗަށް އެކުލެވިަފއި އޮންނަ ކޮމެޓީއާއެކު މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލަފާ

 މަތީންނެވެ. 


