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ގެންދޭވޭނެ ގޮތްއައު އާއްމު ހާލަތުގައި ސްކޫލްގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް

ތަޢާރަފް
މިލިޔުމުގައިހަމަތައްއުސޫލުތަކާއިއެންމެހާއަމަލުކުރާނެކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައިކިޔެވުންސްކޫލްގައިހާލަތުގައިއާއްމުއައު

ބަލާލެވިފައިވާނީ:-ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެއވެ. މިގޮތުން މި ޑޮކިއުމެންޓްގައި
މައިގަޑު އަަސާސްތައް.1
ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަނުމާއި ސްކްރީން ކުރުން.2
ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަނުމާއި ސްކްރީން ކުރުން.3
ފޭސްމާސްކް އަދި ރައްކާތެރި ހެދުން ބޭނުންކުރުން.4
ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރުން.5
ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ.6
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސްކޫލް ހިންގުން.7

އުގެނުންދިނުމާއިއުގަންނައި.7.1
ދައުރު.ބެލެނިވެރިނ7.2ް
ހިންގުންސްކޫލް.7.3
ސާފުކުރުންތަންތަންސާފުތާހިރުކަމާއާއްމު.7.4

މައިގަޑު އަަސާސްތައް.1
ހާޒިރުވާކަށްސްކޫލަށްނަމަމުވައްޒަފަކުނުވަތަދަރިވަރެއްހުރިއަލާމާތެއްއެއްވެސްގ19ެ.ކޮވިޑ1.1ް

ނުޖެހޭނެއެވެ.
އެންމެހާކިޔެވުމުގެދަރިވަރުގެކަމުގައިވިއަސްނުވެނުހާޒިރުދަރިވަރެއްދިމާވެފައިވާހާލަތެއްމިފަދަ.1.2

ކަންކަން ކުރިއަށް ދާކަން ސްކޫލުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ސުކޫލުންއިންތިޒާމްކިޔެވުމުގެތިބެގޭގައދަރިވަރުންކުރިމަތިވެފައިވާމައްސަލަތައްތަފާތުސިއްހ1.3ީ

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
އިންތިޒާމްކުރުމުގެމަސައްކަތް،ތިބެގޭގައިމުވައްޒަފުންކުރިމަތިވެފައިވާމައްސަލަތަކާއިތަފާތުސިއްހ1.4ީ

ސުކޫލުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެވެ.
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ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުުގެ ކުރިން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް.2
ވާނެއެވެ.ކުރަންރިޕޯޓްސްކޫލަށްމުވައްޒަފުންހުރިހާކުރިންމިނެޓ15ްހާޒިރުވުމުގެދަރިވަރުން.2.1
މުވައްޒަފުންއަދަދަށްއެކަށީގެންވާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިކަންކަންދަރިވަރުންގެބަލާނިސްބަތައްދަރިވަރުންގެ.2.2

ހަރަކާތްތެރި ވާންވާނެއެވެ
ކޮންމެމިގޮތުންޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.ބަލާހުންދަރިވަރުންގެއަދިމުވައްޒަފުންއެކުހާޒިރުވުމާއިސްކޫލަށް.2.3

ޓީމް މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.ގޭޓެއްގެ ކައިރީގައިވެސް ސްކޫލުން މިކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ
ކެއްސާނުވަތަކުރެވިއްޖެނަމަފާހަގަމަތިކަމަށްޑިގްރީއަށްވުރ38.0ެހުންދަރިވަރެއްގެއަދިމުވައްޒަފެއް.2.3

އެކުކުރުމާއިއެކަހެރިމުވައްޒަފަކުނުވަތައެދަރިވަރަކުފެނިއްޖެނަމައަލާމާތެއްއެއްވެސްރޯގާގެއަޅާކިނބިހި
ކަނޑައެޅިފައިވާސްކޫލްގައިސްކޫލްގައިއެދަރިވަރަކުއެގޮތުންވާނެއެވެ.ހޯދަންހިޔާލުމާހިރުންގެސިއްހީ

އައިސޮލޭސަން ރޫމަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
އެދެވިގެންވާވުމަކީހާޒިރުސްކޫލަށްމުވައްޒަފުންދަރިވަރުންނާއިހުންނައަލާމާތެއްއެއްވެސްބަލީގެ.2.4

ކަމެއްނޫނެވެ.
ތައްޔާރުކުރުމަށްއަމަލުހާލަތްތަކުގައިމިފަދަކުރެވިއްޖެނަމަ،ކަމެއްފާހަގަވާފަދަގައ4ިނަންބަރުޕޮއިންޓް.2.5

ކުރެވިފައިވާ އެސް އޯ ޕީ އާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
މިއަތްދޮންނަންވާނެއެވެ.ދަރިވަރުންވެސްހުރިހާކުރިންވަނުމުގެކްލާހަށްފަހުހާޒިރުވުމަށްސްކޫލަށް.2.6

އިންތިޒާމް ސްކޫލުގައި ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
ފަރާތުންސްކޫލްގެސައިބޯނިބޭނުންވާއަތްދޮވުމަށްވަގުތުތަކުގައިހޭދަކުރާދަރިވަރުންސްކޫލުގައި.2.7

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ޓިޝޫފަދަވެޓްނުވަތަތުވާލިބޭނުންކުރާއަތްފޮހުމަށްމުވައްޒަފުންދަރިވަރުންނާއިގޮތަކީއެކަށީގެންވާއެއްމެ.2.7

ތަކެތި އަމިއްލަށް ސްކޫލަށް ގެނައުމެވެ.
ހާޒިރުވުމުގެކްލާހަށްމަޑުކުރުމެއްނެތިބޭރުގައިނިމުމާއިއެކުއަތްދޮވެފަހުހާޒިރުވުމަށްސްކޫލަށް.2.8

އިންތިޒާމުހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ތަފާތުހާޒިރުވުމުގައިސްކޫލަށްދަރިވަރުންކުޑަކުރުމަށްޓަކައިތޮއްޖެހުންވަނުމުގައިސްކޫލަށްދަރިވަރުން.2.9

އެކު އާމުކުރެވޭއެވެ.ގަޑިތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ. މި މައުލޫމާތު ޓައިމްޓެބަލްއާއި
ދަރިވަރުމުވައްޒަފަކުހާއްސަކުރެވިފައިވާއެދަރިވަރުންނަށްފާހަގަކޮށްދަރިވަރުންބޭުނުންވާހާއްސައެހީއަށް.2.10

ސްކޫލަށް ވަނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
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ދަރިވަރުން ނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމާއި ސްކްރީން ކުރުން.3
ވާނެއެވެ.ކުރަންރިޕޯޓްސްކޫލަށްމުވައްޒަފުންހުރިހާކުރިންމިނެޓ15ްހާޒިރުވުމުގެދަރިވަރުން.3.1
އަދަދަށްއެކަށީގެންވާބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިކަންކަންދަރިވަރުންގެބަލާނިސްބަތައްދަރިވަރުންގެ.3.2

މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރި ވާންވާނެއެވެ
ކޮންމެމިގޮތުންޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.ބަލާހުންދަރިވަރުންގެއަދިމުވައްޒަފުންއެކުހާޒިރުވުމާއިސްކޫލަށް.3.3

ޓީމް މި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.ގޭޓެއްގެ ކައިރީގައިވެސް ސްކޫލުން މިކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ
ކެއްސާނުވަތަކުރެވިއްޖެނަމަފާހަގަމަތިކަމަށްޑިގްރީއަށްވުރ37ެހުންދަރިވަރެއްގެއަދިމުވައްޒަފެއް.3.4

އެކުކުރުމާއިއެކަހެރިމުވައްޒަފަކުނުވަތައެދަރިވަރަކުފެނިއްޖެނަމައަލާމާތެއްއެއްވެސްރޯގާގެއަޅާކިނބިހި
ކަނޑައެޅިފައިވާސްކޫލްގައިސްކޫލްގައިއެދަރިވަރަކުއެގޮތުންވާނެއެވެ.ހޯދަންހިޔާލުމާހިރުންގެސިއްހީ

އައިސޮލޭސަން ރޫމަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.
އެދެވިގެންވާވުމަކީހާޒިރުސްކޫލަށްމުވައްޒަފުންދަރިވަރުންނާއިހުންނައަލާމާތެއްއެއްވެސްބަލީގެ.3.5

ކަމެއްނޫނެވެ.
ތައްޔާރުކުރުމަށްއަމަލުހާލަތްތަކުގައިމިފަދަކުރެވިއްޖެނަމަ،ކަމެއްފާހަގަވާފަދަގައ4ިނަންބަރުޕޮއިންޓް.3.6

ކުރެވިފައިވާ އެސް އޯ ޕީ އާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
މިއަތްދޮންނަންވާނެއެވެ.ދަރިވަރުންވެސްހުރިހާކުރިންވަނުމުގެކްލާހަށްފަހުހާޒިރުވުމަށްސްކޫލަށް.3.7

ތަނެއ11ްއަތްދެވެވޭނޭގޮތަށްދަރިވަރުންނަށްސްކޫލްގައިމިހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.ސްކޫލުގައިއިންތިޒާމް
ކަނޑައެޅިފައިވާއެކްލާހަކަށްދާނީކުލާހަށްދަރިވަރަކުވެސްކޮންމެނިމުމުންހުންބަލާހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

އަތްދޮންނަ ސަރަހަށްދަށް ގޮސް އަތްދުވުމަށްފަހު  ގައެވެ.
ފަރާތުންސްކޫލްގެސަިއބޯނިބޭނުންވާއަތްދޮވުމަށްވަގުތުތަކުގައިހޭދަކުރާދަރިވަރުންސްކޫލުގައި.3.7

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ޓިޝޫފަދަވެޓްނުަވަތަތުވާލިބޭނުންކުރާއަތްފޮހުމަށްމުވައްޒަފުންދަރިވަރުންނާއިގޮތަކީއެކަށީގެންވާއެއްމެ.3.8

ތަކެތި އަމިއްލަށް ސްކޫލަށް ގެނައުމެވެ.
ހާޒިރުވުމުގެކްލާހަށްމަޑުކުރުމެއްނެތިބޭރުގައިނިމުމާއިއެކުއަތްދޮވެފަހުހާޒިރުވުމަށްސްކޫލަށް.3.9

އިންތިޒާމުހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ތަފާތުހާޒިރުވުމުގައިސްކޫލަށްދަރިވަރުންކުޑަކުރުމަށްޓަކައިތޮއްޖެހުންވަނުމުގައިސްކޫލަށްދަރިވަރުން.3.10

އެކު އާމުކުރެވޭއެވެ.ގަޑިތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ. މި މައުލޫމާތު ޓައިމްޓެބަލްއާއި
ދަރިވަރުމުވައްޒަފަކުހާއްސަކުރެވިފައިވާއެދަރިވަރުންނަށްފާހަގަކޮށްދަރިވަރުންބޭުނުންވާހާއްސައެހީއަށް.3.11

ސްކޫލަށް ވަނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
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ފޭސްމާސްކް އަދި ރައްކާތެރި ހެދުން ބޭނުންކުރުން.4
އެޅުމުގައިމާސްކްރައްކާތެރިކަމުގެގުޅިގެންގައ19ިކޮވިޑްއެޑިއކޭޝަންއިންއޮފްމިނިސްޓްރީއެޅުގމުގައިމާސްކް

އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
https://drive.google.com/file/d/1sGnRI1gaoyjuXv5P56x6zWL0F12Hdlrp/vie

w?usp=sharing

ގައިދުރުކަން ކަށަވަރުކުރުން.5

އެކަށައަޅަންވާނެއެވެ.ޕްލޭނެއްގޮތުގެނިކުމެވޭނެވަދެސްކޫލަށްދަރިވަރުންސްކޫލްގައި.5.1
ހުންނަންވާނެއެވެ.ފާހަގަތަކެއްގޯތިތެރޭގައިސްކޫލްކުރުމަށްޓަކައިކަށަވަރުގައިދުރުކަންސްކޫލްގައި.5.2

ދަރިވަރުންތަކުންގޭޓްސްކޫލްގެއަދިވާނެއެވެ.އަމަލުކުރަންފާހަގަތަކަށްމިދަރިވަރުންވެސްހުރިހާއެގޮތުން
ބޭނުންކުރާސިޑިތަށްބޭނުންސްކޫލްގައިއާއިފާހާނާ،ކޮރިޑޯރގަޔާއިކްލާސްރޫމްތަކުގެވަނުމަށާއި،އެތެރެއަށް

ހުންނަންވާނެއެވެ.ކުރަންޖެހޭ ދުރުމިން ފެންނާނެހެން ފާހަގަތަކެއް ކުރަހާފައި
ދަރިވަރުންއަދިކުރެވޭނެއެވެ.ބޭނުންގޭޓ4ްމައިގަނޑުސްކޫލްގެނިކުތުމުގައިވަދެސްކޫލަށް.ދަރިވަރުނ5.3ް

އެންމެ ގާތުގައިވާ ގޭޓް ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.ސްކޫލަށް ވަންނައިރު އެދަރިވަރަކު ދާންޖެހޭ ކުލާހާއި
ފާހަގަމަޑުކުރުމަށްދަރިވަރުންގޯތިތެރޭގައިސްކޫލުގެބެލެނިވެރިޔާއަށްގެންނައިރުސްކޫލަށްދަރިވަރުން.5.4

ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދާ ހަމައަށް ވަދެވޭނެއެވެ.
ދަރިވަރުންމަޑުކޮށްގެންހިސާބުތަކުގައިތަފާތުސްކޫލްގެމުވައްޒަފުންއެހެނިހެންމުދައްރިސުންނާއި.5.6

ދާ ދިޔުމުގައި، ބަލަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ސްކޫލްގެ މައިގޭޓުން ފެށިގެންކުލާސްރޫމާއި ހަމައަށް
ފޫޓ3ްދުރުމިނުގައިދަރިވަރުންގެކުރުމަށްޓަކައިކަށަވަރުގައިދުރުކަންދަރިވަރުންގެކްލާސްރޫމްތަކުގައި.5.7

ތައްސެކުޝަންތަކުގެގުރޭޑްއެކިސްކޫލްގެމިގޮތުން،ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ސްކޫލުންހުންނާނެކަން
ކްލާސްރޫމްްގެ ސައިޒަށް ބަލާ ބައިކުރަން ވާނެއެވެ.

އޮންލައިންކޮށެވެ.ބޭއްވޭނީބައްދަލުވުމެއްވެސްކޮންމެބާއްވަންޖެހޭކަންކަމާގުޅިގެންއެކިއެކިދަރިވަރުންގެ.5.8
ގޮތުގެމަތިންލައިންގައިވާގައިޑުގެއޭޕީއެޗްހާލަތެއްގައި،ނުބޭއްވޭބައްދަލުވުމެއްމިފަދައޮންލައިންކޮށް

ގައިދުރުކަމާއެކު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
ގެންދިޔުމުގައިކުރިއަށްކްލާސްއެޑިއުކޭޝަންފިޒިކަލްބޭނުންކުރުމުގައާއި،ލެބޯރަޓަރީލައިބްރަރީ،ސްކޫލްގެ.5.9

ކުރަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ގައިޑްލައިނަށް އަމަލު
ކަށަވަރުގައިދުރުކަންވަގުތެއްގައިވެސްކޮންމެހިނގަމުންދާސެޝަންގޮތަށް،ހިމެނޭކްލާސްރޫމް.5.10

ކުރަންވާނެއެވެ.
މުދައްރިސުންވެސްކިޔަވާދޭއިރުކްލާސްރޫމްގައިއެއްގޮތަށްގަވާއިދުތަކާއެކަށައަޅާއިވާގައިދުރުކުރުމަށް.5.11

ގައިދުރުކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ކުރަންވާނީއެކަންވެއްޖެނަމަ،މެދުވެރިހާލަތެއްއަތްލަންޖެހޭގައިގައިދަރިވަރެއްގެހާލަތެއްގައިއެއްވެސް.5.12
ގޮތުންރައްކާތެރިވުމުގެކުރަަންވާނީއެކަންއެސިސްޓެންޓްހެލްތުއަދިމެދުވެރިކޮށެވެ.އެސިސްޓެންޓްހެލްތު

ވީކުރާއިރުވެސްއަމަލުމިހެންގައެވެ.އިކިއުޕްމެންޓް)ޕްރްޓެކްޓިވް(ޕާސަނަލްހެދުމެއްއެކަށޭނައަޅަންޖެހޭ
ވަރަކުން ގައިދުރުކަން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ކުރަންވާނެއެވެ.ކަށަވަރުގައިދުރުކަންކައިރީގައިވެސްފާހާނާތަކުގެކްލާސްރޫމްތަކާއި،.5.13
ވާނެއެވެ.ބަހައްޓަންގައިދުރުކަންތަންތަނުގައިފޯރޮކޮށްދޭހިދުމަތްތައްރޫމްފަދަހެލްތު.5.14
ހެދިފައިއެރޭންޖްމެންޓްސީޓިންތިބެވޭނެގޮތަށްދުރުގައިފޫޓ3ްދަރިވަރުންނަށްމުދައްރިސުންނަށާއި.5.15

ހުންނަން ވާނެއެވެެ.
ދެމެހެއްޓުމަށްގައިދުރުކަންހާޒިރުވާއިރުސްކޫލަށްމުވައްޒަފުންއަދިބެލެނިވެރިންދަރިވަރުންނާއި،.5.16

ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވާނެއެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ.6
އޮފްމިނިސްޓރީމާކްކުރާނީހާޒިރީކްލާސްތަކުގެގެންދެވޭކުރިއަށްހާޒިރުވެސްކޫލަށްދަރިވަރުން.6.1

ގެންދެވޭއޮންލައިންކޮށްއަދިނެވެ.މަތީންވާގޮތުގެ)E/CIR/2016/50-22(ސާކިއުލާއެޑިއުކޭޝަންގެ
ކްލާސްތަކުގެ ހާޒިރީ މާކުކުރާނީ މީމިސް މެދުވެރި ކޮށެވެ.

ވުމުންކަންރަނގަޅުއެއްކޮށްބަލިހާޒިރުވާނީސްކޫލަށްއަނބުރާދަރިވަރުއެބަލިވެއްޖެނަމަ.ދަރިވަރަކ6.2ު
ސްކޫލުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާގެލިބޭނެގޮތްފިލާވަޅުތައްތިބެގޭގައިދަރިވަރުންނަށްނުވެވޭހާޒިރުސްކޫލަށްބަލިވެގެން.6.3
އެހީއާއެކު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ކަށަވަރުގެންދެވޭކަންކުރިއަށްވަޒަންކުރުންވާގޮތަށްޕޮލިސީގައިއެސެސްމެންޓްދަރިވަރުުނަށްވެސްހުރިހާ.6.4
ކުރަންވާނެއެވެ.

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސްކޫލް ހިންގުން.7

އުގެނުންދިނުމާއިއުގަންނައި.7.1
އަށްކަލަންޑަރސުކޫލުއަލީގައިކަލަންޑަރގެއެކަޑަމިކްކުރެވިފައިވާމުޠާލިޔާއިންއެޑިޔުކޭޝަންއޮފްމިނިސްޓްރ7.1.1ީ

ބަދަލުގެންނަންވާނެއެވެ.
ނަގައިދޭދަރިވަރުންނަށްއަދިތަކާއިވޯރކްއޮފްސްކީމްގަޑިތަކާއިނަގައިދޭރޭވުމާއި،ޓައިމްޓޭބަލްސުކޫލ7.1.2ް

މަންހަޖާއިކުރެވިފައިވާހުލާސާގެންދަންވާނީގަޑިތައްކިޔަވާދޭގޮތަށްހިމެނޭތައްޔާރުވުންޓީޗަރުންފިލާވަޅުތަކަށް
(ކޮންޑެންސްޑް ކަރިކިއުލަމް) އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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ސުކޫލުގެގޮތަށްކުޑަވާނެވީހާވެސްބައިބޯވުންއެއްވެޓީޗަރުންދަރިވަރުންނާއިކުރުމުގައިޓައިމްޓޭބަލ7.1.3ް
ޓައިމްޓޭބަލް  ތައްޔާރުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ސުކޫލުންދެވޭކަންފުރުސަތުކިޔެވުމުގެގޭގައިތިބެދަރިވަރުންނަށްރިސްކު)އެންމެބޮޑު(ހައިނުރައްކާބަލީގ7.1.4ެ
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ބަހާލެވިފައިވާންވާނެއެވެ.ޝެޝަންތައްކްލާސްތަކާއިދަރިވަރުންގެއެއްގޮތަށް،އުސޫލާއިއާންމުހާލަތުގެއައ7.1.5ު
މޭޒުތައްކުލާސްރޫމްގެރާވާ،ގޮތަށްހުންނަދުރުމިންގެފޫޓްތިންއެރޭންޖްމަންޓްސީޓިންގެކްލާސްރޫމ7.1.6ް

ތަރުތީބްކޮށް އެތުރިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
މިއެގޮތުންމަތިންނެވެ.ގޮތުގެއުސޫލާއެއްގޮތްވާމިނިސްޓްރީގެކަޑައަޅަންވާނީދިގުމިންޝެޝަންގެކިޔަވައިދ7.1.7ޭ
ސެޝަނަށެވެ.2ގެންދާނީކުރިއަށްކިޔަވައިދިނުންމަރުކަޒުގެ
އަށް)12އިނ7ް(ގުރޭޑްއަށ12:00ްމެންދުރުއިނ8:00ްހެނދުނު.1ސެެޝަން
އަށް)6އިނ1ް(ގުރޭޑްއަށ17:00ްއިނ13:00ްމެންދުރުފަހ2ުސެޝަން
ކުރަންވާނެއެވެ.ކަށަވަރުބެހެއްޓޭކަންގައިދުރުކަންދެމެދުދަރިވަރުންނާއިޓީޗަރުންނާއިކުރުމުގައިމާރކްފޮތ7.1.8ް
ހުޅުވުމުގެސްކޫލުބޭނުންވާހާލަތެއްގައި،އަޅާލުންއެހީތެރިކަމާއިއިތުރުދަރިވަރުންނަށްބޭނުންވާއެހީޚާއްސ7.1.9ަ

ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ އަޅާލުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ކުރިންނާއި، ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ފަހުންވެސް އެ ދަރިވަރުންނަށް
ކުރިޔަށްސްކޫލްގައިހަރަކާތްތައްގެ"އީލާނިން"ގޮތަށްއެއްގޮތްވާއުސޫލާއެޑިޔުކޭޝަންގެއޮފްމިނިސްޓްރ7.1.10ީ

ގެންދަންވާނެއެވެ.
ފުރުސަތުތައްއުޅުމުގެހަރަކާތްތެރިވެދަރިވަރުންނަށްބޭރުގައިކްލާސްރޫމުންއެއްގޮތަށްއުސޫލާގެއެޗް.ޕީ.އ7.1.11ޭ

ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މިފަދަނުގެންދާނެއެވެ.ކުރިއަކަށްސްކޫލަގައިހަރަކާތްތައްއިތުރުއެއްވުންތަކާއިބޮޑެތިހާލަތުގައިއާންމުއައ7.1.12ު

މިނިސްޓްރީގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންވާނެއެވެ.ހަރަކާތްތައް ކޮންމެހެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހިއްޖެނަމަ
ބަލަހައްޓާނެދުޅަހެޔޮކަންމުވައްޒަފުންގެދަރިވަރުންނާއިސްކޫލްގެއެހީތެރިކަމާއެކުތަކުގެމުވައްސަސާކަމާބެހ7.1.13ޭ

އެހީތެރިކަންއަދިއިސްކަންދީމައްސަލަތަކަށްދިމާވާގޮތުންނަފުސާނީމިގޮތުންހުންނަންވާނެއެވެ.ކުރެވިފައިޤާއިމްގޮތް
ސައިކޯ ސޯޝިއަލް ސަޕޯރޓް ފޯރު ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސްކޫލްގެ ކައުންސެލާ މެދުވެރިކޮށް

ފުރުސަތުދީސްކޫލުންދަރިވަރުންނަށްބަދަލުވެފައިވާލ.ފޮނަދޫއަށްލޮކްޑައުންގައިމިހުރެސަބަބަކާއެއްވެސ7.1.14ް
އެންރޯލް ކުރެވެންވާނެއެވެ.މީމިސް ގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރު ސްކޫލްގައި

ކައުންސިލަރ،ގެސްކޫލްމުވައްޒަފުންނަށް،ދަރިވަރުންނާއިއުޅެމުންދާތެރޭގައިހާސްކަމެއްގެނަފްސާނ7.1.15ީ
މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލިން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ސިއްޙީމަރުކަޒު ނުވަތަ ކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއް

ދައުރުބެލެނިވެރިން.7.2
(އަރިދަފުސްއަލާމާތެއްއެއްވެސްގުޅޭއާއ19ިކޮވިޑްކިބައިންދަރިވަރުގެކުރިންފޮނުވުމުގެސްކޫލަށްދަރިވަރުން.7.2.1

ނެތްކަންއަލާމަތްތައް)އިތުރުގުޅޭއާއ19ިކޮވިޑްއަދިވެސްއައުންފެންނޭފަތުންހުންއައުން،ރިއްސުން،ކަރުގައިރޯގާ،
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ޖެހޭކުރަންކަމެއްހާއްސަވަކިދަރިވަރަކަށްބޭނުންވާއެހީއަށްހާއްޞައަލާމަތްތަކަކީމިފަދައެގޮތުންކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
ސްކޫލަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެކަމެއް ކުރަންވާނެއެވެ.ފަދަ ކަމެއްނަމަ ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ

ފޮނުވައިގެންސްކޫލަށްއެދުވަހަކުދަރިވަރުފާހަގަވާނަމައަލާމާތެއްއެއްވެސްގ19ެކޮވިޑްކިބައިންދަރިވަރުގެ.7.2.2
މެސެޖަކުންނުވަތަގުޅައިގެންކުރިންފެށުމުގެސެޝަންޓީޗަރަށްކްލާސްދަރިވަރުގެބެލެނިވެރިޔާއެކަންއަދިނުވާނެއެވެ.

އަންގަންވާނެއެވެ.
ހޯދަންވާނެއެވެ.މަޢުލޫމާތުފަހުގެއެންމެގުޅޭއާއ19ިކޮވިޑްބެލެނިވެރިއަކުވެސްކޮންމެ.7.2.3
މިފޯރުކޮށްދޭންވާނެވެ.ދަރިވަރަށްބެލެނިވެރިޔާކުރިއަށްހުޅުވުމުގެސްކޫލޫމާސްކުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭދަރިވަރަށް.7.2.4
ޑިސްޕޮސިބަލްނުވަތަފޮތިފަރުމާކުރެވިފައިވާއެއްގޮތަށްގައިޑްލައިނާއެޑިއުކޭޝްންގެއޮފްމިނިސްޓްރީވާންވާނީމާސްކު

އެޅުމަށްމާސްކުވަގުތެއްގައިވެސްހުރިހައިހޭދަކުރާސްކޫލޫގައިދަރިވަރުހަމައެހެންމެއަދިމާސްކަކަށެވެ.
ބާރުއަޅުއްވައިދެއްވަން ވާނެވެ.

ފެންކުރާބޭނުންބޯންދަރިވަރުވާއިރުހާޒިރުސުކޫލަށްދަރިވަރުރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި،ފަރާތްތަކުގެއެެންމެހައި.7.2.4
އެ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކުވެސް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެވެ.

ދައްކާޑަކްޓަރަށްކުރިންހާޒިރުވުމުގެސްކޫލަށްއެދަރިވަރުންފާހަގަކޮށް،ބޭސްކުރާދަރިވަރުންބަލިތަކަށްދާއިމީ.7.2.5
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ބެލެނިވެރިޔާއަށް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.

ހިންގުންސްކޫލް.7.3
މަތިންނެވެ.ގޮތުގެއެއްގޮތްވާއެންގުންތަކާއިގެޕީއޭއެޗްނެރެންވާނީސްކޫލަށްމުވައްޒަފުން.7.3.1
މިންވަރަކަށެވެ.މަދުއެންމެބޭނުންވާއެވަގުތަކަށްނެރެންވާނީމަސައްކަަތަށްމުވައްޒަފުން.7.3.2
ސްކޫލަށްއަދިގާޑުންސެކިއުރިޓީމުވައްޒަފުން،އެންމެހާސްކޫލުގެވަގުތެއްގައިހުރިހާހޭދަކުރާސްކޫލްގައި.7.3.3

ތިބިކަން ޔަގީންކުރަންވާނެވެ.ޒިޔާރަތް ކުރާފަރާތަކާއި ބެެލެނިވެރިންވެސް މާސްކް އަޅައިގެން
ފަރާތްތަކަށްއެންމެހާހިއްސާވާސްކޫލުކުރިންހުޅުވުުގެސްކޫލުގޮތްކަންކުރާނެހާލަތުގައިއާންމުއައުސްކޫލް.7.3.4

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
މަތިންވާގޮތުގެގައ2020/17ިނަމްބަރސާކިއުލާސާވިސްގެސިވިލްމުވައްޒަފުންހުށައެޅިފައިވާނުރައްކަލަށް.7.3.5

ގޭގައި  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ސުކޫލުގައިރޫމެއްއައިސޮލޭޝަންއެކަހެރިކުރުމަށްޓަކައިފަރާތްތައްހުންނައަލާމާތްތައްގ19ެކޮވިޑް.7.3.6

ކަނޑައެޅިފައިހުންނަންވާނެއެވެ.
ފަރާތްތައްހަވާލުކުރެވިފައިޒިންމާހުންބެލުމުގެމުދައްރިސުންގެދަރިވަރުންނާއި.7.3.7

ފަރާތްތަކަށްކަމާބެހޭއެކަހެރިކުރުމާއެކުފެނިއްޖެނަމައަލާމާތެއްއެހެންވެސްނުވަތަހުން.1
އަންގަންވާނެއެވެ.

ސާފުވުމުގެފެންވަރާރޫމްގައިއައިސޮލޭސަންފަރާތެއްނަމަމެދުވެރިވެފައިވާހާލަތެއްމިފަދަ.2
އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ސަޕޯޓްސައިކޯސޯޝިއަލްފަރާތްތަކަށްކުރެވިފައިވާއެކަހެރި.3
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ވާނެއެވެ.ކުރަންޑިސްއިންފެކްޓްފަހަރަކުވެސްކޮންމެބޭނުންކުރުމަށްފަހުރޫމްއައިސޮލޭޝަން.4
އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.އުސޫލަށްއަމަލުކުރަމުންދާކުރިންވެސްހާލަތްތަކުގައިމަދުވާމުވައްޒަފުން.7.3.8
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.އަންގިރައްކާތެރިމުދައްރިސުންނަށްކިޔަވައިދޭކުލާހުގައިސެން.7.3.9

ދޭންވާނެއެވެ.މުއައްޒަފުންނަށްތަމްރީނުތަކާއިއިރުޝާދުއެންމެހާގުޅޭރައްކާތެރިކަމާއިސަލާމަތާއިސިއްހީ.7.3.10
ބެލެނިވެރިންނާއިމަޢުލޫމާތުތަކުގެޕީއޯއެސްއެންމެހާގެޅޭހުޅުވުމާއިސްކޫލުހާލަތުގައިއާންމުއައު.7.3.11

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ދަރިވަރުންނަށް ހިއްސާކޮށް އެކަން އެފަރާތްތަކަށް އެނގިފައިވާކަން
ވާނެއެވެ.ބަހައްޓަންހުޅުވާފައިކުޑަދޮރުތައްކްލާސްރޫމްގެލިބޭނޭގޮަތަށްވައިސާފުރަނގަޅަށް.7.3.12
ވާނެއެވެ.ހަމަޖައްސަންއިންތިޒާމްއެޙާލަތްތަކުގައިބޭނުންވާވީލްޗެއަރކުދިންނަށްބޭނުންވާއެހީއަށްޚާއްޞަ.7.3.13
އެހީތެރިކަންސްކޫލުންދަރިވަރުންނަށްއެފާހަގަކޮށްދަރިވަރުންތަކުގެޢާއިލާމެދުވެރިފައިވާޙާލަތްތައްނާޒުކު.7.3.14

ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ދޭންވާނެއެވެ.ސަމާލުކަމެއްޚާއްޞަކުދިންނަށްހުންނަމައްސަލަތައްޙާޒިރުވުމުގައިސްކޫލަށް.7.3.15
ތަކެތިފަދަޓީވީނޯޓިސްބޯޑާއިޑިޖިޓަލްކުރުމަށްއަހުލުވެރިދަރިވަރުންބެލެނިވެރިންނާއިޙާލަތަށްޢާއްމުއައު.7.3.16

ބޭނުން ކުރަންވާނެއެވެ.
ފެންނަގޯތިތެރޭގައިސްކޫލުގެއާއިފާހާނާނިޝާންތައްބޭނުންކުރާވުމުގެގޮތުންރައްކާތެރިއިނ19ްކޮވިޑް.7.3.17

ގޮތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
އެކްޓިވިޓީސްކޫލްމިގޮތުންދޭންވާނެއެވެ.ފުރުސަތުއިޙްތިޔާރުކުރުމުގެޔުނިފޯމެއްފަސޭހަދަރިވަރުންނަށް.7.3.18

ޔުނިފޯމް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ހުއްދަމިނިސްޓްރީގެހާލަތުގައިދޫކުރަންޖެހޭކުއްޔަށްއިމާރާތްތައްހޯލާއިސްކޫލުގެއެއްވުންތަކަށްބޮޑެތި.7.3.19

ހޯދަންވާނެއެވެ.
ސެކިއުރިޓީކަންތައްކުރަންވީގޮތް)ފަދަޑެލިވަރީ،ފަރާތްތަކާމެދު(ބެލެނިވެރިން،ޒިޔާރަތްކުރާސްކޫލަށް.7.3.20

ގާޑުންނަށް ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް  އޮންނަންވާނީއެނގިފައެވެ.

ސާފުކުރުން.ތަންތަންސާފުތާހިރުކަމާއާއްމ7.4ު
މަތިންއުސޫލުގެކަނޑައެޅިފައިވާހަމައެހެންމެކުރަންވާނެއެވެ.ޑިސްއިންފެކްޓްސްކޫލްކުރިންހުޅުވުމުގެސްކޫލ7.4.1ު

ސްކޫލް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
އިންތިޒާމްބޭނުންކުރެވޭނެސެނިޓައިޒަރހޭންޑްރިސެޕްޝަންގައިއަދިއެނޓްރެންސާއިއޮފީސްސްކޫލުގ7.4.2ެ

ހަމަޖެހިފައިހުންނަން ވާނެއެވެ.
ފަސޭހައިންލިބެންހުރުމާއި،ތަކެތިކުރާބޭނުންއަތްދޮންނަންއިތުރުންތަކެތީގެބޭނުންކުރާސާފުކުރަނ7.4.3ް

އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ސްކޫލުގައި ހަމަޖެހިފައިހުންނަންވާނެއެވެ.
ހިސާބުތަކާއިއަތްލެވޭމީހުންނަށްފަސޭހައިންކެބިންތަކުގައިތަކެއްޗާއި،މޭޒުފަދަގޮނޑި،ބޭނުންކުރާސްކޫލުގައ7.4.4ި

ކުރަންވާނެއެވެ.ޑިސްއިންފެކްޓްފަހަރ4ު-2ދުވާލަކުމަދުވެގެންތަޅުންގަނޑުއިތުރުންރެއިލިންގެސިޑީގެހުރިނަމަސިޑި
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ސައިބޯނިލައިގެންފޯރުކޮށްދީ،މައުލޫމާތުގުޅޭސާފުތާހިރުކަމާއަމިއްލަދަރިވަރުންނަށްއެންމެހާކިޔަވާސްކޫލުގައ7.4.5ި
އަމިއްލަބޭނުމަށްތަކެތިތުވާލިފަދަނުވަތަޓިޝޫސާފުކުރާނެއަތްއަދި.ބުނެދޭންވާނެއެވެ.އަތްދޮންނާނެގޮތްރަނގަޅަށް

ގެންގުޅެންވާނެއެވެ.
ނުދެވޭނެއެވެ.ފޯރުކޮށެއްބޯއެއްޗެއްނުވަތަކާއެއްޗެއްބާވަތެއްގެއެއްވެސްސްކޫލުގައިއަންގަންދެންގޮތެއްއިތުރ7.4.6ު

(ކެންޓިންގެ ޚިދުމަތް )
އަމަލުކުރަންވާނެވެ.އުސޫލަށްކަނޑައަޅާފައިވާސްކޫލުންނައްތާލުމުގައިކުނިބޭނުންކުރ7.4.7ާ
ސްކޫލުގެއަދިރޫމްއޭވީހެލްތްރޫމާއިއާއިލައިބްރަރީތަކާއިލެބޯޓަރީމަތިންއުސޫލުގެކަނޑައޅާފައިވާސްކޫލުނ7.4.8ް

ފާހާނާތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
އަތްސާފުކުރުމަށްބޭނުންކުރުމަށްފަހުތަކެތި)ފޮތްފަދަ(ލައިބްރަރީތަކެތިބޭނުންކުރާއަތްލާމީހުންގިނަޢާއްމުކޮށ7.4.9ް

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިރުޝާދުދޭންވާނެވެ.

ކުރާނެގޮތްއަމަލުހިނދެއްގައިފެނިއްޖެއަލާމާތްބަލީގެކިބައިންމުދައްރިސެއްގެނުވަތަދަރިވަރެއ7.5ް
ދަރިވަރު،އެހިނދެއްގައިފެނިއްޖެއަލާމާތެއްބަލީގެކިބައިންދަރިވަރެއްގެހޭދަކުރާވަގުތުގައިސްކޫލުގައ7.5.1ި

މައުލޫމާތުފަރާތްތަކަށްކަމާބެހޭއަދިބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.ރޫމަށްއައިސޮލޭޝަންގާއިމްކުރެވިފައިވާސްކޫލުގައި
ކުލާސްރޫމަށްއެނުކުތުމާއިދަރިވަރަކުއެއްވެސްކުލާސްރޫމުންދަރިވަރުގެއެހާލަތުގައިމިފަދަހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ހާލަތެއްގައި:-އެނގިއްޖެވެފައިވާކަންކޮންޓެކްޓްޑައިރެކްޓްބަލިމީހަކާފަރާތެއް،އެއްވެސްގުޅުންހުރިސްކޫލ7.5.2ާ

ހ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުން.
ދިރިއުޅޭ އެންމެން) ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އަނގުން.ށ. ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ފަރާތްތުގެ ބެލެނިވެރިން (އެއްކޮށް

ނ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް އެކަން އެނގުން
އަމަލުކުރުން.ރ. މިހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީން ދެއްވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް

ކަމާގުޅޭފަރާތްތަކަށް އަދާހަމަ ދެމުން ގެންދިއުން.ބ. ކޭސް ބަލަމުންގެންދިއުމާއި ރެކޯޑް ބަލަހައްޓަމުންގެންދިއުމާއެކު
ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.ޅ. ބަލީގެ އަސަރެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުވުމުން ސްކޫލަށް
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