ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ތަޢާރަފް-:
ދނަށެވެ .މި ސްކޫލް
ޝހޫރު ތާރީޚީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ޙަސަން ތާޖުއް ީ
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ނިސްބަތްވަނީ މަ ް
މ
ހުޅުއްވައިދެއްވީ  7ފެބްރުއަރީ  9989ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މަޢުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެި .
ރ
ނ ޕްރައިމަ ީ
ޖއްދީ ް
ސްކޫލް ހުޅުވުނީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ސްލޫލް ހުޅުވުނުއިރު ސްކޫލްގެ ނަމަކީ ތާ ު
ދން ސްކޫލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ 2112 .ވަނަ އަހަރު
ސްކޫލެވެ .ނަމަވެސް 9 ،ޖެނުއަރީ  9991ގައި ތާޖުއް ީ
ނވެ .މިއަށްފަހު
ސްކޫލްގައި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ފެށު ެ

ރ
އއެކު  2114ވަނަ އަހަ ު
ޖޕާނު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ ާ
ަ

ޅނެވެ .އަދި  2191ވަނަ އަހަރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ޘާނަވީ ސްކޫލަކަށް
ތާޖުއްދީންސުކޫލުގެ އައު އިމާރާތެއް އެ ު
ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ.
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ބެލެނިވެރިން ސަމާލުކަންދެއްވުން މުޙިއްމު ކަންތައްތައް

* ސްކޫލްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން ޢަމަލު ކުރުވުމުގައި ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނެންގެވުން.
* އެޑްމިޝަން ފޯމް

(ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް)

ހ
ގެންދަވާތާ  3ދުވަސް ތެރޭގައި ފޯމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަ ު

ހުށަހެޅުއްވުން( ،ދަރިވަރުގެ އިންޑެކްސް ނަންބަރާއި ކްލާސް ހަމަޖެހޭނީ މިފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމުން)
* ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުއްވުމުގައި އަދި ބަލާ ވަޑައިގަތުމުގައި ގަޑިއަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން.
* ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭއްވޭ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގަތުން.
* ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިވަރުންނާއެކު ވަގުތުހޭދަކުރެއްވުމާއި ފިލާވަޅުތަކާއި ސްކޫލްގެ މަސައްކަތް ބެއްލެވުން.
ނ
ރ ް
* ޓައިމްޓޭބަލާ އެއްގޮތަށް ފޮތްތައް ގެނައުމާއި ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ހަމައަށް ގެނައުމަށް ދަރިވަ ު
ޒިންމާ ކުރުވުން.
ނ ފުޅިއެއް ދެއްވުން.
* އިންޓަރވަލް ގަޑީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނެއެއްޗަކާއި ބޯނެފެ ް
* ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ބައްޔެއް ނުވަތަ އެހެނިހެން ކަމެއް ހުރިނަމަ ޓީޗަރާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްފަހު ސްކޫލަށް
ލިޔުމަކުން އެކަން އެންގެވުން.
* ދަރިވަރުގެ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާގެ އެޑްރެސް ނުވަތަ ފޯނުނަންބަރު ފަދަ މަޢުލޫމާތު ތަކަށް ބަދަލެއް
އަތުވެއްޖެނަމަ ސްކޫލަށް ލިޔުމަކުން އެންގެވުން.
* ސްކޫލް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ އެކަމަކާ ގުޅޭ ބޭފުޅަކާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.
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ޔުނިފޯރމް ޤަވާއިދު
ގުރޭޑް ( 5-9އަންހެން ދަރިވަރުން)
ގަމީސް

ދމި ގަމީހެވެ( .ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތި)
* ޔުނީފޯމްގެ މައްޗަކީ ހުދާއި ރީނދޫ ރޮގު ެ
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ނުޖަހައި ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮވަރުވަރަށް ދޫކޮށެވެ.
* ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުހަރުކުރެވިފައި ވާނީ ވާތްފަރާތުގައެވެ.
* ޔުނީފޯމްގައި ހުންނަންވާނީ ގަމީސް ގިރުވާނެކެވެ( .އާދާގެ ގަމީހުގެ)
* ގަމީހުގެ އަތުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އުޅަބޮއްޓަށްވުރެ  2އިންޗި މަށްޗަށެވެ.
* ގަމީހުގައި ލާނީ ހުދުގޮށެވެ.
ނއްޓޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ދަށަށް ޖެހީމާ ނު ެ
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ސްކާޓް

* ސްކާޓްގެ ދިގުމިން ބަހައްޓަންވާނީ އުނަގަނޑުންފެށިގެން ކަކޫ ފޮރުވޭވަރަށެވެ.
* ސްކާޓް އަރިމަތީގައި ޒިބެން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
* ސްކާޓް ބަހައްޓަންވާނީ ދޮޅު އިންޗީގެ ކަޅުބެލްޓެއް އެޅޭވަރަށް  5ލޫޕުލާފައެވެ.
* ސްކާޓްގެ ކަނާތްފަރާތުން

ޗ
ދެރޫނަގަންވާނެއެވެ( .މިރޫ ނަގާނީ ސްކާޓްގެ ކަނާތު އަރިމަތީ ފަތިންފެށިގެން  2އިން ި

ދޫކޮށް 9 ،އިންޗީގެ ފުޅާމިނަށް ވާތުން ކަނާއަތަށެވެ).
* ސްކާޓްގައި ހުންނަން ވާނީ ދެފަޅިންވެސް ރޫނެގިފައެވެ( .ކުރިމަތިންނާއި ފުރަގަހުން)
* ބެލްޓުންފެށިގެން ސްކާޓުގެ މެދާ ހަމަޔަށް ރޫމަތީގައި ފަތިޖަހަން ވާނެއެވެ.
* ސްކާޓްގެ ފުރަގަހުގައި ރޫނަގާފަ ހުންނަފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތުގައި ފައްޗެއް (ޑާޓް) ޖަހަންވާނެއެވެ.
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އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް

* އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިގައެވެ .އިސްޓާކީނު ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަށިން މައްޗަށް 5
އިންޗިއަށްވުރެ ކުރު ނުވާވަރަށެވެ.
* ބޫޓްގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
* ބޫޓުގައި އެއްވެސް ޑިޒައިނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު
* އިސްތަށިގަނޑު އެއްސޭވަރަށްވުރެ ކުރުނަމަ ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ހިމަ ކަޅުބޭންޑެއް ނުވަތަ ކަޅުދަތި ބޭނުންކުރުން އަދި
ރަންރީދޫ ކުލައިގެ ރިބަނުން ބޮލުގައި ޓައީއެއް ހަރުކުރުން.
ނ
* ގިރުވާނަށްވުރެން ދިގުނަމަ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ގެތުމަށްފަހު ރަންރީދޫ (ގޯލްޑަން ޔެލޯ ) ½ ރިބަނު ް
އައްސާ ޓައީ ޖަހާފައެވެ.
* ޔުނީފޯރމްގެ ގިރުވާނުގައި އިސްތަށިގަނޑު ޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެއްސޭވަރަށް އިސްތަށިގަނޑު ދިގުނަމަ ހުންނަންވާނީ
ރަންރީދޫ (ގޯލްޑަން ޔެލޯ) ރިބަނުން އައްސާ ޓައީ ޖަހާފައެވެ.
* ސްކޫލަށް އަންނައިރު އިސްތަށިގަނޑަށް އިތުރު ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން އައުމަކީ ސްކޫލްގެ ޤަވަޢިދާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
* އެކި ސްޓައިލްތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ކުލަޖެއްސުން އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް ނުވަތަ ހައިލައިޓްކޮށް
ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ގުރޭޑް ( 5-9ފިރިހެން ދަރިވަރުން)
ގަމީސް

ދމި ގަމީހެވެ( .ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތި)
* ޔުނީފޯމްގެ މައްޗަކީ ހުދާއި ރީނދޫ ރޮގު ެ
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ނުޖަހައި ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮވަރުވަރަށް ދޫކޮށެވެ.
* ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުހަރުކުރެވިފައި ވާނީ ވާތްފަރާތުގައެވެ.
* ޔުނީފޯމްގައި ހުންނަންވާނީ ގަމީސް ގިރުވާނެކެވެ( .އާދާގެ ގަމީހުގެ)
* ގަމީހުގެ އަތުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ އުޅަބޮއްޓަށްވުރެ  2އިންޗި މަށްޗަށެވެ.
* ގަމީހުގައި ލާނީ ހުދުގޮށެވެ.
ނއްޓޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ދަށަށް ޖެހީމާ ނު ެ

ސޯޓު
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* ދަރިވަރުން ލާންޖެހޭނީ އުނަގަނޑުން ފެށިގެން ކަކުލާހަމައަށް އަންނަވަރުގެ ކަޅުކުލައިގެ ސޯޓެކެވެ.
* ސޯޓު ހުންނަންވާނީ ބެލްޓްއަޅާގޮތަށް ލޫޕް ލައްވާފައެވެ( .ބޭނުންނަމަ ސޯޓުގެ ފުރަގަހަށް ރަބަރު ލެއްވިދާނެއެވެ).
* ސޯޓުގެ ފައިކުރި ބަހައްޓަންވާނީ ބޭރަށް މަޅާފައެވެ.

އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް

* އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިގައެވެ .އިސްޓާކީނު ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަށިން މައްޗަށް 5
އިންޗިއަށްވުރެ ކުރު ނުވާވަރަށެވެ.
* ބޫޓްގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
* ބޫޓުގައި އެއްވެސް ޑިޒައިނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު
* އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ކުރުކޮށްކޮށާ ރަނގަޅަށް ފުނާއަޅާފައެވެ.
* ސްކޫލަށް އަންނައިރު އިސްތަށިގަނޑަށް އިތުރު ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން އައުމަކީ ސްކޫލްގެ ޤަވަޢިދާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
* އެކި ސްޓައިލްތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ކުލަޖެއްސުން އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް ނުވަތަ ހައިލައިޓްކޮށް
ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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ގުރޭޑް ( 91-6އަންހެން ދަރިވަރުން)
ގަމީސް

ގދެމި ގަމީހެވެ( .ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތި)
* ޔުނީފޯމްގެ މައްޗަކީ ހުދާއި ރީނދޫ ރޮނ ު
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ނުޖަހައި ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮވަރުވަރަށް ދޫކޮށެވެ.
* ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުހަރުކުރެވިފައި ވާނީ ވާތްފަރާތުގައެވެ.
* ޔުނީފޯމްގައި ހުންނަންވާނީ ގަމީސް ގިރުވާނެކެވެ( .އާދައިގެ ގަމީހުގެ)
ގ ގަމީހުގައި ހުންނަކަހަލަ އަތެކެވެ.
* ގަމީހުގައި ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ އަތްދި ު
* ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީހުގެ އަތުކުރީގެ ފުޅާމިނަކީ  2އިންޗިއެވެ .އަތުކުރީގެ ފޮތިކޮޅުގެ ރޮނގު ހުންނަންވާނީ ހުރަހަށެވެ.
ނނަންވަނީ އޮޅަބޮއްޓަށްވުރެ ތިރިއަށް  3އިންޗި ހުންނަވަރަށް އޮޅާލާފައެވެ.
* ޔުނީފޯމް ލާފައި ހުންނައިރު އަތުކުރި ހު ް
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* އަތުކުރި އޮޅުމައްފަހު ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށް ލޫޕް ހުންނަންވާނީ ގޮށުގައި އަޅުވާފައެވެ.
* އަތުގެ ލޫޕްކޮޅުގެ ފުޅާ މިނަކީ ½ އިންޗިއެވެ .ލޫޕް ކޮޅު ފަހާފައި ހުންނަންވާނީ ރޮގުދިގަށް ހުންނަގޮތަށެވެ.
* ގަމީހުގައި ލާނީ ހުދުގޮށެވެ.
ނއްޓޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ދަށަށް ޖެހީމާ ނު ެ
* މި ޔުނީފޯމްއާއެކު ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ޓައި އަޅަންވާނެއެވެ( .ސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާ ޓައިއާއި އެއްގޮތަށް)
* ޓައި އަޅާފައި ހުންނައިރު ޓައިގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ބެލްޓުގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ.

ސްކާޓް

* ސްކާޓްގެ ދިގުމިން ބަހައްޓަންވާނީ އުނަގަނޑުންފެށިގެން ކަކޫ ފޮރުވޭވަރަށެވެ.
* ސްކާޓް އަރިމަތީގައި ޒިބެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
* ސްކާޓް ބަހައްޓަންވާނީ ދޮޅު އިންޗީގެ ކަޅުބެލްޓެއް އެޅޭވަރަށް  5ލޫޕުލާފައެވެ.
* ސްކާޓްގެ ކަނާތްފަރާތުން

ޗ
ދެރޫނަގަންވާނެއެވެ( .މިރޫ ނަގާނީ ސްކާޓްގެ ކަނާތު އަރިމަތީ ފަތިންފެށިގެން  2އިން ި

ދޫކޮށް 9 ،އިންޗީގެ ފުޅާމިނަށް ވާތުން ކަނާއަތަށެވެ).
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* ސްކާޓްގައި ހުންނަން ވާނީ ދެފަޅިންވެސް ރޫނެގިފައެވެ( .ކުރިމަތި އަދި ފުރަގަސް)
* ބެލްޓުންފެށިގެން ސްކާޓުގެ މެދާ ހަމަޔަށް ރޫމަތީގައި ފަތިޖަހަން ވާނެއެވެ.
* ސްކާޓްގެ ފުރަގަހުގައި ރޫނަގާފަ ހުންނަފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތުގައި ފައްޗެއް (ޑާޓް) ޖަހަންވާނެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު
* އިސްތަށިގަނޑު އެއްސޭވަރަށްވުރެ ކުރުނަމަ ހިފެހެއްޓޭގޮތަށް ހިމަ ކަޅުބޭންޑެއް ނުވަތަ ކަޅުދަތި ބޭނުންކުރުން އަދި
ރަންރީދޫ ކުލައިގެ ރިބަނުން ބޮލުގައި ޓައީއެއް ހަރުކުރުން.
ނ
* ގިރުވާނަށްވުރެން ދިގުނަމަ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ގެތުމަށްފަހު ރަންރީދޫ (ގޯލްޑަން ޔެލޯ ) ½ ރިބަނު ް
އައްސާ ޓައީ ޖަހާފައެވެ.
* ޔުނީފޯރމްގެ ގިރުވާނުގައި އިސްތަށިގަނޑު ޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އެއްސޭވަރަށް އިސްތަށިގަނޑު ދިގުނަމަ ހުންނަންވާނީ
ރަންރީދޫ (ގޯލްޑަން ޔެލޯ) ރިބަނުން އައްސާ ޓައީ ޖަހާފައެވެ.
* ސްކޫލަށް އަންނައިރު އިސްތަށިގަނޑަށް އިތުރު ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން އައުމަކީ ސްކޫލްގެ ޤަވަޢިދާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
* އެކި ސްޓައިލްތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ކުލަޖެއްސުން އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް ނުވަތަ ހައިލައިޓްކޮށް
ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
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އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް

* އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިގައެވެ .އިސްޓާކީނު ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަށިން މައްޗަށް 5
އިންޗިއަށްވުރެ ކުރު ނުވާވަރަށެވެ.
* ބޫޓްގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
* ބޫޓުގައި އެއްވެސް ޑިޒައިނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

ބުރުގާއަޅާ ދަރިވަރުން
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ބުރުގާ
ނއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
* ބުރުގާގެ ކުލައަކީ ކަޅު ކުލައެވެ .ބުރުގާގައި އެއްވެސް ޑިޒައި ެ
* ބުރުގާ އަޅަންވާނީ ޓައިއާއި ބެޖުގެ އެއްބައި ފެންނަވަރަށެވެ.
މކީ މަނާކަމެކެވެ.
ޕނެވެ .އެސްޖެހިފައިހުންނަ ދަތި ބޭނުންކުރު ަ
* ބުރުގާ އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނީ އާދައިގެ ި
* ބުރުގާ އަޅަންވާނީ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށެވެ.

ގަމީސް

ދމި ގަމީހެވެ( .ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތި)
* ޔުނީފޯމްގެ މައްޗަކީ ހުދާއި ރީނދޫ ރޮގު ެ
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ނުޖަހައި ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮވަރުވަރަށް ދޫކޮށެވެ.
* ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުހަރުކުރެވިފައި ވާނީ ވާތްފަރާތުގައެވެ.
ގ ގަމީހުގައި ހުންނަކަހަލަ އަތެކެވެ.
* ގަމީހުގައި ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ އަތްދި ު
* ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށް ދިގުކޮށެވެ.
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* ގަމީހުގެ އަތުކުރީގެ ފުޅާމިނަކީ  2އިންޗިއެވެ .އަތުކުރީގެ ފޮތިކޮޅުގެ ރޮނގު ހުންނަންވާނީ ހުރަހަށެވެ.
* ގަމީހުގައި ލާނީ ހުދުގޮށެވެ.
ނއްޓޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ދަށަށް ޖެހީމާ ނު ެ
* މި ޔުނީފޯމްއާއެކު ގުރޭޑް  6ން  91ގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ޓައީ އަޅަންވާނެއެވެ( .ސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާ ޓައިއާއި
އެއްގޮތަށް)
* މި ޔުނީފޯމްއާއެކު ގުރޭޑް  9ން  5ގެ ދަރިވަރުން ޓައީ އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
* ޓައި އަޅާފައި ހުންނައިރު ޓައިގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ބެލްޓުގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ.

ސްކާޓް އަދި ހަރުވާޅު

* ސްކާޓްގެ ދިގުމިން ބަހައްޓަންވާނީ އުނަގަނޑުންފެށިގެން ކަކޫ ފޮރުވޭވަރަށެވެ.
* ސްކާޓް އަރިމަތީގައި ޒިބެން ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
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* ސްކާޓް ބަހައްޓަންވާނީ ދޮޅު އިންޗީގެ ކަޅުބެލްޓެއް އެޅޭވަރަށް  5ލޫޕުލާފައެވެ.
* ސްކާޓްގެ ކަނާތްފަރާތުން

ޗ
ދެރޫނަގަންވާނެއެވެ( .މިރޫ ނަގާނީ ސްކާޓްގެ ކަނާތު އަރިމަތީ ފަތިންފެށިގެން  2އިން ި

ދޫކޮށް 9 ،އިންޗީގެ ފުޅާމިނަށް ވާތުން ކަނާއަތަށެވެ).
* ސްކާޓްގައި ހުންނަން ވާނީ ދެފަޅިންވެސް ރޫނެގިފައެވެ( .ކުރިމަތިންނާއި ފުރަގަހުން)
* ބެލްޓުންފެށިގެން ސްކާޓުގެ މެދާ ހަމަޔަށް ރޫމަތީގައި ފަތިޖަހަން ވާނެއެވެ.
* ސްކާޓްގެ ފުރަގަހުގައި ރޫނަގާފަ ހުންނަފަރާތްނޫން އަނެއްފަރާތުގައި ފައްޗެއް (ޑާޓް) ޖަހަންވާނެއެވެ.
* ހަރުވާޅު ފަހާފައި ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިގެ ފޮތިންނެވެ .އެފޮތި ބޯވެގެން ނުވާނެއެވެ.
* ހަރުވާޅު ހުންނަންވާނީ ހިމަކޮށެވެ .ނަމަވެސް ފައިގެ ބައްޓަން އެނގޭހާ ބާރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ގުރޭޑް ( 91-6ފިރިހެން ދަރިވަރުން)
ގަމީސް
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ދމި ގަމީހެވެ( .ސްކޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮތި)
* ޔުނީފޯމްގެ މައްޗަކީ ހުދާއި ރީނދޫ ރޮގު ެ
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަމަށް ނުޖަހައި ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮވަރުވަރަށް ދޫކޮށެވެ.
* ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުހަރުކުރެވިފައި ވާނީ ވާތްފަރާތުގައެވެ.
* ޔުނީފޯމްގައި ހުންނަންވާނީ ގަމީސް ގިރުވާނެކެވެ( .އާދާގެ ގަމީހުގެ)
ގ ގަމީހުގައި ހުންނަކަހަލަ އަތެކެވެ.
* ގަމީހުގައި ހުންނަންވާނީ އާދައިގެ އަތްދި ު
* ގަމީހުގެ އަތުކުރި ހުންނަންވާނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅާއި ހަމައަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީހުގެ އަތުކުރީގެ ފުޅާމިނަކީ  2އިންޗިއެވެ .އަތުކުރީގެ ފޮތިކޮޅުގެ ރޮނގު ހުންނަންވާނީ ހުރަހަށެވެ.
ނނަންވަނީ އޮޅަބޮއްޓަށްވުރެ ތިރިއަށް  3އިންޗި ހުންނަވަރަށް އޮޅާލާފައެވެ.
* ޔުނީފޯމް ލާފައި ހުންނައިރު އަތުކުރި ހު ް
* ގަމީހުގައި ލާނީ ހުދުގޮށެވެ.
ނއްޓޭވަރަށް ދިގުކޮށެވެ.
* ގަމީސް ހުންނަންވާނީ ދަށަށް ޖެހީމާ ނު ެ
* މިޔުނީފޯމްއާއެކު ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ޓައި އަޅަންވާނެއެވެ( .ސްކޫލުންދޭ ނަމޫނާ ޓައިއާއި އެއްގޮތަށް)
* ޓައި އަޅާފައި ހުންނައިރު ޓައިގެ ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ ބެލްޓުގެ މަތީ ކައިރިއާއި ހަމައަށެވެ.
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ފަޓުލޫން

* ދަރިވަރުން ލާންވާނީ ފައިގެ ބައްޓަން ނޭނގޭވަރަށް ދޫކޮށް ހުންނަ ކަޅު ފަޓުލޫނެވެ.
* ފަޓުލޫނު ހުންނަންވާނީ އުނަގަނޑުންފެށިގެން ފައިގެ ތަނބިކަށިން ތިރިއަށެވެ.
* ފަޓުލޫނުގެ ފަހަތުގައި ޖީބު ހުންނަންވާނެއެވެ.
* ފަޓުލޫން ހުންނަންވާނީ ބެލްޓްއަޅާގޮތަށް ލޫޕް ލައްވާފައެވެ.
* ފަޓުލޫނާއިއެކު ބޭނުންކުރާނީ އާދައިގެ ކަޅު ބެލްޓެކެވެ.

އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް
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* އިސްޓާކީން އަދި ބޫޓް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލައިގައެވެ .އިސްޓާކީނު ހުންނަންވާނީ ފައިގެ ތަނބިކަށިން މައްޗަށް 5
އިންޗިއަށްވުރެ ކުރު ނުވާވަރަށެވެ.
* ބޫޓްގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
* ބޫޓުގައި އެއްވެސް ޑިޒައިނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު
* އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަންވާނީ ކުރުކޮށްކޮށާ ރަނގަޅަށް ފުނާއަޅާފައެވެ.
* ސްކޫލަށް އަންނައިރު އިސްތަށިގަނޑަށް އިތުރު ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން އައުމަކީ ސްކޫލްގެ ޤަވަޢިދާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
* އެކި ސްޓައިލްތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ކުލަޖެއްސުން އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް ނުވަތަ ހައިލައިޓްކޮށް
ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އެހެނިހެން
ދއެއް ނޫނެވެ.
* ފިރިހެންކުދިން އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ގަހަނާއެއް އެޅުން ހުއް ަ
އ
އ ް
ތގަލާ ކުޑައެއްޗެއް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ގަހަނާއެއް އެޅުން ހުއްދަ ެ
* ޔުނީފޯމާއިއެކު އަންހެންކުދިން ކަންފަ ު
ނޫނެވެ( .މީގެ ތެރޭގައި އެލިފައިހުންނަ ތަކެތި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ).
* ގްރޭޑް 6ން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަތުކުރީގައި ރަން ،ރިހި ނުވަތަ ކަޅުކުލައިގެ ކަމަރުލީ ގަޑިއެޅިދާނެއެވެ.
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ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯރމް
ގްރޭޑް 9ން  91އަށް
ޓީޝާރޓް

ސްކާރޓް

ޓްރެކް ޝޫޓް

ސޯޓް

* ސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯމް "އީވް ސޭލް" ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
* ސޯޓާއި ޓްރެކްޝޫޓްގެ އަދި ސްކާރޓް ކުލަ  :ކަޅު (ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ސްކޫލް ބެޖުޖަހާފަ)
* ދަރިވަރުންނަށް ސްޕޯޓްސް ޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރެވޭނީ ސްކޫލުން އަންގާ ވަކި ދުވަސްތަކެއްގައެވެ .މީގެ އިތުރުން
ސްކޫލުން ރާވާހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް ހާޟިރުވާއިރު ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯރމް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ނ
* ސްކޫލުން ބޭރުގެ އެހެން ހަރަކާތް ތަކުގައި މިޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނު ް
މަނާކުރަށްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.
* ސްކޫލުން އަންގައިގެން ނޫންގޮތަކަށް މިޔުނިފޯރމް ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
* ސްޕޯރޓްސް ޔުނީފޯރމާއެކު ބޭނުންކުރެވޭނީ ސްޕޯޓްސް ޝޫޒް ،ހުދު ނުވަތަ ކަޅު ކުލައިގެ އިސްޓާކީނެކެވެ.
(ފުލޮރިޒެންޓް ޝޫޒް ބޭނުންކުރުމީ މަނާކަމެކެވެ).
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* ސްޕޯރޓްސް ޔުނިފޯރމް ލައިގެން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ޙަރަކާތްތަކަށް ދަރިވަރު ޙާޟިރުވާއިރު ދަރިވަރުންގެ
އއްގޮތަށެވެ.
ނނަންވާނީ ސްކޫލް ޔުނީފޯރމް ޤަވާއިދާއި ެ
ނހެން ކަންތައް ހު ް
އިސްތަށިގަ ނޑު އަދި ޔުނީފޯމްއާއިގުޅޭ އެހެ ި
* ސޯޓު :ގްރޭޑް  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 9ގެ ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް.
* ސްކާރޓް ގްރޭޑް  5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 9ގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް.
ރވަރުންނަށް.
* ޓްރެކް ޝޫޓް :ގްރޭޑް  91 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6ގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ދަ ި
* ގްރޭޑް  5-9ދަރިވަރުން ސްޕޯޓްސް ޔުނިފޯރމާއިއެކު ޓްރެކްޝޫޓް ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބެލެނިވެރިޔަކުނަމަ އެކަން
ލިޔުމަކުން ސްކޫލަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ސްކޫލްގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަރިވަރުންގެ ޔުނީފޯމް ބެހެއްޓެވުމަށާއި
މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަކީ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންގެ
ޒިންމާއެކެވެ.
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