ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށްރަށުގައި ،ކޮލްގެ އައުޓްރީޗް
ސެންޓަރތައް ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލު

 .1ތައާރުފު
ކ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ގައުމަކަށްވެފައި ،މަތީ ތައުލީމަށް ބޭނުންވާ ގިނަބަޔަކު
ދިވެހިރާއްޖެއަ ީ
އ އަތޮޅުތެރޭގައި
ށވީނަމަވެސް ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސްތަ ް
ށރަށުގައި ކަމަ ް
ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅެނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަ ް
ގާއިމުވެފައިވަނީ ނިސްބަތުން މަދު ރަށެއްގައެވެ .މިހެންވުމުން ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަތީތައުލީމަށް ބޭނުންވާ
އކު އެފުރުސަތު ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑެވެ.
ސހަކަމާ ެ
ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރަށްވުރެ ފަ ޭ
ހރިހާ ި
ޔުނިވަރސިޓީގެ އަމާޒަކީ ރާ ް
ރއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ
ހސާބެއްގައި ދި ި
އޖޭގެ ު
ތައުލީމު ފޯރު ޮ
ކށްދިނުން ކަމަށްވީހިނދު އަތޮޅުތެރޭގައި ކޯސްތައް ހިންގެންހުރި ތަންތަނުގައި ކޯސްތައް ހިންގަންފެށުމަކީ
އ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ .މިގޮތުން މިއުސޫލަކީ ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކަ ި
ސހުރި ރަށްރަށްނޫން އެހެން ރަށްރަށުގައި
ލަރނިންގ )ކޮލް( އިން ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަ ް
ހިންގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެވެ.

 .2ކޯސްހިންގައި ދިނުމަށްއެދި ހުށައެޅުން
ރ
ކހެއް ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް އެދި ހުށައެޅޭނީ އެރަށެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ރަޖިސްޓް ީ
ކޮލް އިން ހިންގާ ޯ
ވެފައިވާ ކްލަބު/ޖަމްއިއްޔާއެއް މެދުވެ ި
ރހައްދެއްގައި އޮތް
ހކަށް އެސަ ަ
ރކޮށެވެ .މިހުށައެޅުމާއެކު އެރަށެއްގައި ހިންގުމަށް އެދޭ ކޯ ަ
ޑިމާންޑް އެނގޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،އެކޯހެއް ފަށައިގެން ނިމެންދެން އެރަށެއްގައި ކޯސް ހިންގުމަށް އެއިދާރާއަކުން ވެދެވިދާނެ
އެހީތެރިކަމާއި ،ކޯސް ނިމެންދެން އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ލިޔުން ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .މިނޫނަސް އެރަށެއްގައި ކޯސް ފެށުމަށް
ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހުށައަޅަން ފެންނަ ކަންކަން ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.

ޅން
ތން ކަނޑައެ ު
ސހިންގާ ަ
ކ ް
ޯ .3
ކމެޓީގެ ލަފަޔާއެކު
ހންނަ ރަށެއްގައި ކޮލް އިން ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސް ހިންގާނީ ކޮލްގެ އެޑްވައިޒަރީ ޮ
ކެމްޕަސް ނު ު
ކރުމަށްފަހު ކޮމެޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބިއްޖެނަމަ އެވެ.
އެކަމާމެދު ސެންޓަރުގެ މެނެޖްމަންޓް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާ ު
ވރު
މިގޮތުން ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށެއްގައި ކޯސް ހިންގުމަށް ނިންމުމުގެކުރިން ކޮލްގެ ވަސީލަތްތަކާއި ގާބިލުކަން ހުރިތޯ ކަށަ ަ
ޔތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
ރން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިއާ ަ
ކުރުމުގެ އިތު ު
 .1ކޯސްހިންގަން ބޭނުންވާ އަތޮޅުގައި ނުވަތަ ސަރަހައްދުގައި ކޯހަށް އޮތް ނުވަތަ އޮންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޑިމާންޑް
)މިޑިމާންޑް ދެނެގަތުމަށް މާކެޓް ރިސަރޗެއް ހެދުން(.
ރ ކޯހުގައި މަދުވެގެން  15ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓް ީ
 .2އެރަށެއްގައި ހިންގަން ގަސްތުކު ާ
ރވުން.
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 .3ކްލާސްރޫމާއި ،މަލްޓިމީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތަކާއި ،ފޮޓޯކޮޕީ ހެދުން ފަދަ ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ލިބުމާއި
އެރަށެއްގައި އެވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރެވެން ހުރި މިންވަރާ ި
އ ގޮތް
މއި ޚަރަދު.
ރފަތުރު ކުރެވެން ހުރި ފަސޭހަކަ ާ
 .4އެރަށަކަށް ދަތު ު
ކން އެކަށީގެންވާ މީހުން ލިބުމަށް އޮތް ފުރުސަތު
ދ ު
މއްދާތައް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެސަރަހައް ަ
 .5ކޯހުގެ ާ
ޑޝަނާއި ރަށުތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި ކެއުން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތް
ތރި އެކޮމަ ޭ
 .6ކިޔަވައިދޭން ދާ މީހުންނަށް ރައްކާ ެ
ކތް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ކޯޑިނޭޓަރެއް
އދާރީ މަސައް ަ
އ ކޮލްއާ ގުޅިގެން އެރަށެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ި
 .7ކޯސްހިންގުމުގަ ި
ނހުރިތޯ އާއި އޭނާގެ ގާބިލުކަން
ހަމަޖެހެ ް
އ
އިސްވެ ދިޔަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ކޮލްގެ މެނެޖްމަންޓް ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ވަކި ރަށެއްގައި ކޮލްގެ ކޯހެ ް
ރހުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
ހިންގަން ނިންމިދާނެއެވެ .މިނިންމުން އެކެޑެމިކް ސެނެޓަށް ހުށައަޅައި ސެނެޓުގެ ު
ސ ހިންގަން ނިންމި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އާންމުކޮށް ހިންގާނީ ) 1އެކެއް(
ރަށެއްގައި ކޯ ް
ހންގާކޯހުގެ ތަޖު ި
ނ އެރަށެއްގައި ި
ތއް އިތުރުކުރާ ީ
ކޯހެވެ .ކޯސް ަ
ކރާ ފެންވަރެއްގައި ކޯސް
ރބާއަށް ބަލައި ކޮލްއިން ގަބޫލު ު
ށ
ވރުންނަ ް
ވކި މާއްދާއެއް ހަދަން ޖެހޭ ދަރި ަ
ހރެ ަ
ހިންގޭނަމައެވެ .މީގެއިތުރުން ފޭލްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާ ު
ދންޖެހޭނީ އެމާއްދާ
އެރަށެއްގައި އެމާއްދާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަދަން ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ދަރިވަރުން ާ
މ ަ
ކިޔަވައިދޭ ކެ ް
ކށެވެ.
ރ ަ
ޕސްތަކުގެ ތެރެއިން ކެމްޕަހަކަށް ނުވަތަ ކޮލްގެ އެހެން ސެންޓަ ަ

 .4ކޯސް ހިންގާ ރަށުގައި ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަންކަން
ނދޭ
ކގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ އެސެންޓަރުން ވަރަށް އިސްކަ ް
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ އިން ހިންގާ ކޯސްތަ ު
ނގަން
ޕސް ނުހުންނަ ރަށެއްގައި ކޯހެއް ހި ް
ކަ ަ
ރ ކަމަކަށްވާތީ ،ކެމް ަ
މކަށްވެފައި މުޅި ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސްލަހަތާ ގުޅުންހު ި
ނ ވާނެއެވެ.
ވރު ކުރަ ް
ކން ހަމަޖައްސައި ކަށަ ަ
ފެށުމުގެކުރިން އަންނަނިވި ކަން ަ
ހ .ފެސިލިޓޭޓަރެއް ހަމަޖެއްސުން
ގ
ކން ކޮލްގެ ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރު ެ
ހގެ އިދާރީކަން ަ
ގއި ހިންގާ ކޯ ު
ކޯސް ހިންގާ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފެސިލިޓޭޓަރަކީ އެރަށެއް ަ
ލަފާގެމަތިން ،ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވާ އިސް ފަރާތެ ެ
ހއް
ވ .މިހެންވުމުން ރަށެއްގައި ކޮލްއިން ހިންގާ ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯ ެ
ކމަށް
ފެށުމުގެކުރިން ،އެތަނަކަށް ފެސިލިޓޭޓަރެއް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހަމަޖައްސާ މީހަކީ އިއުލާންކުރުމުން އެ ަ
ށ އެކަށޭނަ މީހެއްތޯ ބެލުމަށްފަހު އައްޔަން ކުރެވޭ މީހަކަށް
ރތުން އިންޓަވިއުކޮށް ،ކަމަ ް
ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކާ ކޮލްގެ ފަ ާ
ކލްގެ ކޯސްތައް ހިންގާގޮތާއި ފެސިލިޓޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮޅުންފިލުވައިދީ ،އެގްރީމެންޓެއްގައި
ވާންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކަށް ޮ
ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އެގްރީމެންޓް ކުރާނީ ) 01އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ށ .ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުން
ރން އެ ކޯހަކަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް އެރަށެއްގައި ގާއިމްވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރު
ރަށެއްގައި ކޯ ެ
ގކު ި
ހއް ފެށުމު ެ
އޓަރ ލެބް ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ
ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކިޔަވައިދޭނެ ކްލާސް ރޫމާއި ،މަލްޓި މީޑިޔާ ވަސީލަތްތަކާއި ،ކޮމްޕި ު
ދނުމަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ވާނަމަ އެފަދަ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން
އންތިޒާމާއި މިނޫނަސް ކިޔަވައި ި
ލެބަކާއި ،ފޮޓޯ ކޮޕީ ހެދުމުގެ ި
ލސްރޫމެއް ނުވަތަ ވަސީލަތެއް ނުވަތަ އެނޫނަސް މުވައްސަސާއެއްގެ
އރަށެއްގެ ސްކޫލުގެ ކް ާ
ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާއިރުެ ،
ތ ލިބޭނެކަމާއި ބޭނުން ކުރެވޭނެއުސޫލުތަކާއި މިންވަރު ލިޔުމުން ހޯދަން ވާނެއެވެ.
ތަކެތި ބޭނުންކުރާނަމަ ،އެތަކެ ި

2

 .5ފެސިލިޓޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޢިނާޔަތްތައް
ރ މަސައްކަތްތައް
ސ ކޯޑިނޭޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން ،ކޯހާ ގުޅޭ އިދާ ީ
ކލްގެ ކޯ ް
ގ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފެސިލިޓޭޓަރަކީ ޮ
ކޯސް ހިން ާ
ލބޭ
ގތުން ކޮންމެ މީލާދީ މަހަކު ި
އެރަށެއްގައި ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވާ ފަރާތްކަމަށް ވާތީ ،މިފަރާތަށް އޮނަރޭރިއަމެއްގެ ޮ
އުޖޫރައެއް ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ .މިއުޖޫރަ ފާސްކުރާނީ ފިނޭންސް ކޮމެޓީ އިންނެވެި .
ތރީގައި މިވަނީ ފެސިލިޓޭޓަރުގެ މައިގަނޑު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެވެ.
.1

ރ މީހުންނަށް ކޮއްތާއި ހުރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި އެހީތެރިވުން )ކޮއްތާ ި
ކ ާ
ކޔަވައިދޭން މާލެއިން ދަތުރު ު
ކްލާސްތަކަށް ި
އ
ހުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ޔުނިވަރސިޓީ އިން ދޭނެއެވެ(.

.2

ކިޔަވައިދޭން

ރށަށް
ަ

ލެކްޗަރަރއިންނަށް

ރ
ދަތުރުކު ާ

ފއިވާ
ހމަޖެހި ަ
އިސްތިގުބާލުކުރުމާއިަ ،

ވަގުތަށް

ރަށުން

ފުރުމަށް

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން
.3

ތ ބަލައި ،ކޮލްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކްލާސްތައް
ރ ކްލާސްތައް ހިނގާނުހިގާގޮ ް
ކރިއަށް ދާއި ު
ކްލާސްތައް ު
ކރުން
ކށަވަރު ު
ދކަން ަ
ކުރިއަށް ާ

.4

ނ
ކ ް
ރއަށް ދާއިރު ބޭނުންވާ ފޮޓޯކޮޕީ ހެދުން ،ނުވަތަ ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅިގެން ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ކަން ަ
ކްލާސްތައް ކު ި
ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރއިންނާ ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން

.5

ކޑިނޭޓަރާ ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން
ދތިތައް ،ކޯސް ޯ
ކްލާސްތަކަށް އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ަ

.6

އ
ގ ކިޔެވުމާ ގުޅޭ ރެކޯޑްތަކާ ި
ޑކޮޕީގެ ގޮތުގައި އެސައިންމެންޓް ހުށައަޅާނަމަ އެސައިންމެންޓަތަކާއި ،ދަރިވަރުން ެ
ދަރިވަރުން ހާ ް
ޒ ީ
ލިޔުންތައް )މިސާލަކަށް ކްލާސްތަކުގެ ހާ ި
ސ
ހއްޓައި ،ކޯ ް
އކު ބަލަ ަ
ރ އާއި ބައެއް އެސެސްމެންޓް ރެކޯޑް( ފަރުވާތެރިކަމާ ެ
ކޯޑިނޭޓަރު އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ކޮލްއަށް ފޮނުވުން

.7

ގ ލަފާގެ މަތިން ދަރިވަރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި މައުލޫމާތު ދަރިވަރުންނަށް
ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރު /ކޯޑިނޭޓަރުން ެ
ފޯރުކޮށްދިނުން

.8

ކހާ ގުޅޭ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ކޯސް ހިންގާ ސަރަހައްދެއްގެ އެއްވެސް މުވައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ
ދަރިވަރުންގެ ޯ
އކަށް ދާންޖެހޭނަމަ ،ކޮލްގެ ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން އެފަދަ ތަންތަނުގައި ދަރިވަރުންނަށް އަމަލީ
ކާރުޚާނާ ަ
ތަޖުރިބާ ފުރިހަމަކުރެވޭނެ މަގު ފަހި ު
ކރުމަށް އެހީތެރިވުން

.9

ރންޖެހޭ އެންމެހައިކަމެއް ކޮލްގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރުން
ކޮންމެ ސެމެސްޓަރެއްގެ ފަހު އިމްތިހާން ބޭއްވުމާ ގުޅިގެން ކު ަ

ސ ކޯޑިނޭޓަރު/
 .10އިސްވެދިޔަ ަ
ކންކަން ،ކޯ ް
ކންކަމުގެ އިތުރުންވެސް ހިނގަމުންދާ ކޯހަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ަ
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ލަފާގެމަތިން ކުރުން
 .11އިމަރޖެންސީއެއް

ދިމާވެގެން

ކޯޑިނޭޓަރުގެ

ލއްޔަތު
މަސްއޫ ި

އަދާނުކުރެވޭ

ހާލަތެއް

އަތުވެއްޖެނަމަ

ވަގުތީގޮތުން

ދނުން.
ކ ހަމަޖައްސައި ކޮލްގެ ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރު /ކޯޑިނޭޓަރުން އާ އެފަރާތަކާ ގުޅުވައި ި
ހ ު
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނެ މީ ަ

 .6ފެސިލިޓޭޓަރުކަމުން ވަކިވުމާއި ވަކިކުރުން
ރން އޭނާ އަދާކުރަމުން އަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތުން
ރކްޓް ހަމަވުމުގެކު ި
ކކޮންޓް ެ
ކެމްޕަސް ނުހުންނަ ރަށެއްގައި ހުންނަ ފެސިލިޓޭޓަރަ ު
އލައަށް ވަކިވާން ބޭނުންނަމަ ،ވަކިވުމު ެ
އަމި ް
ގ  30ދުވަސް ކުރިން ކޮލްއަށް ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ .މިކަން ކޮލްއަށް
އެންގުމުން މިކަމާގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެސެންޓަރުން އަޅަން ވާނެއެވެ.

3

ނކަން
ފެސިލިޓޭޓަރަކު އަދާކުރަމުން އަންނަ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ކޮލްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ އެކަ ް
ކރު ަ
ރަނގަޅު ު
އކަށީގެންވާ ވަގުތު
ސލާހުކުރުމަށް ެ
ހކަ ދައްކައި ކަންކަން އި ް
މށް އެސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ފެސިލިޓޭޓަރާ ވާ ަ
އކަން ލިޔުމުން އެފަރާތަކަށް އަންގަން
ކކޮށް ެ
ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަންކަން އިސްލާހު ނުވާނަމަ ،ފެސިލިޓޭޓަރުކަމުން ވަ ި
ހގެ
ކލްއިން އެރަށެއްގައި ހިންގާ ކޯ ު
ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފެސިލިޓޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވިގެން ނުވަތަ އިހުމާލުންޮ ،
ފެންވަރާއި އިތުބާރާ މެދު ސުވާލުއުފެދި ،ސެންޓަރުގެ ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ނަމަށް ހުތުރުވާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފެސިލިޓޭޓަރު ބަދަލުކުރު ު
މގެ އިޚްތިޔާރު ކޮލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .7ފައިނަލް އިމްތިހާން ބޭއްވުން
ކގެ ފައިނަލް އިމްތިހާންތައް އޮންނާނީ އާއްމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެކޯހެއް ހިންގާ
ނނަ ރަށެއްގައި ހިންގާ ކޯސްތަ ު
ކެމްޕަސް ނުހު ް
ށ
ޒން ކަނޑައަޅާ މީހަކު އެރަށަކަ ް
ރަށެއްގައެވެ .މިގޮތަށް ފައިނަލް އިމްތިހާނު ބޭއްވުމަށް ކޮލްގެ ލެކްޗަރަރއަކު ނުވަތަ އެ މަރުކަ ު
ކރާނެއެވެ .ފައިނަލް އިމްތިހާން ބޭއްވޭނީ މިގޮތަށް ދަތުރު ު
ދަތުރު ު
ގ
ކރާ އިގްޒަމިނޭޝަން އޮފިސަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ،އޭނާ ެ
ހާޒިރުގައެވެ .މިފަދަ ހުރިހާ އިމްތިހާނެއް ބޭއްވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "އެސެސްމެންޓް ޕޮލިސީ" އާއި "އިގްޒަމިނޭޝަ ް
ނ ރޫލްސް" އާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ވރުންގެ އަދަދަށް ބަލައި ،ކޯސް ހިންގާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ސެންޓަރެއްގައި ނުވަތަ
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރި ަ
މތިހާނު ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކެމްޕަހެއްގައިއި ް

 .8ކޯސްހިންގުން ހުއްޓާލުން
ސ
ނގޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ .ނަމަވެ ް
ނނަ ރަށެއްގައި ކޯހެއް ފެށުމަށްފަހު އެބެޗް ނިމެންދެން އެރަށެއްގައި ކޯސް ހި ް
ކެމްޕަސް ނުހު ް
އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ޯ
އ
ކސް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ،ކޮލްގެ މެނެޖްމަންޓް ކޮމެޓީގަ ި
މ
ވމުންދިޔަ ކޮން ެ
ކހުގެ މެދުތެރެއިންވެސް ކޯސް ހުއްޓާލެވިދާނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ،ކޯހުގައި ކިޔަ ަ
ރމަށްފަހު ޯ
މަޝްވަރާ ކު ު
ޕހެއްގައި ނުވަތަ
ޚތިޔާރުކުރާ ކެމް ަ
ރކު އި ް
ވކިން ފޯނުން ގުޅައި ،އެދަރިވަ ަ
ކން ލިޔުމުން އެންގުމުގެ އިތުރުން ،ވަކި ަ
ދަރިވަރަކަށް އެ ަ
ގ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
އ ފުރިހަމަކުރުމު ެ
ކޮލްގެ އެހެން ސެންޓަރެއްގައި އެކޯހުގެ ބާކީބަ ި

 .9މިއުސޫލަށް އަމަލުކުރުމާއި މުރާޖައާކުރުން
މިއުސޫލު ފާސްކުރީ  05މެއި  2013ގައެވެ .މި އުޞޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ  5މެއި  2013އިން ފެށިގެންނެވެ .އަދި 1
އ
މއުސޫލު މުރާޖަ ާ
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި 2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ި
ކުރަންވާނެއެވެ.
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