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ތުރުން ސާފުތާހި
ފަހައްޓަން ޖެހޭނެ

  
އިސް - 7

ބޮލުގެ އި
ލއި ހަރުކޮށް ބެހެ
ތަންމިތަނުން ތުނ

  

ތުބު - 8

ތުބުޅި މަ
.ދާ ހަމައަށެވެ

ޕްރި - 9

ޕްރިފެކްޓެ
ސްކޫލް ފިރިހެން
ޤާމުތަކުގައި ތިބޭ

  

މަނ
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އެ

 

ާ މެ
 

ސް
ާ މަ



ހުންނަންވާނީ 
ސްކޫލް ބެޖް 
ދުުމގެ އަތް 

 2/1ޅމިނަކީ 

ރ ދިގުވެގެްނ 

ންނަންޖެހޭނީ 

ރީއްަޗށް ) 
 –  6ގރޭޑް 

ގެ އެއްވެސް 
 ޖެއްސުމަކީ 
ވލާއި ތަފާުތ 
އިގެ ރިބަން 

ދިގުމިން ހު. އވެ
 އެނގޭގޮތަށް ސ

ހެދު. ނވާވަރަށެވެ
ބަންދުގެ ފުާޅ. ވ

މިއަށްވުރެ. ށެވެ

 

އިސްޓާކީނު ހުން 

ތޭކަމަށް ވާނަމަ
ްގ. ނީ ދެފަށަށެވެ

ނޑުގެ  އިސްތަށިގަ
ރއްގެ ކުލައެއް

 ާ ކުލަކުލައިގެ ވޫ
ޖެހޭނީ ވިލުކުލައ

ސާފު ހުދު ކުލައެ
ތީގައި ސާފުކޮށް
ގެން އައިބު ނު
 ުކރުނުވާވަަރށެވެ
ވނީ ފޫޅާ ހަމައަށ

 .ން ޖެހޭެނއެވެ

.ކޫލް ބޫޓެެކވެ

ޭ ށ ބަލާއިރު ގެ
ނޑު އައްސާނީ ގަ

ންސް ފަރާތަކު
އްވެސް ވައްތަރެ
.ލައިގެ ވޫލެވެ
ޖެސފައި ހުންނަން

ދިން 

މުގެ ކުލައަކީ ސާ
ފރމުގެ ޖީބު މަތީ
 ނުވަތަ ފުޅާވެގެ
އިންޗިއަށްވުރެ

ހުންނަނާްވ ތީބުރި

ންނަނހުކޫލް ބެޖް

ދ ކުލައިގެ ސްކޫ

ނޑުގެ ދިގުމިނަށް
ކދިން އިސްތަށިގަ

ބޮލުގެ އެއްވެސ.
ނޑުގައި އެއް ށިގަ
 ދައްޗާއި ކަޅުުކލަ
އދި ބޯ އައްސާ

އަންހެންކު

ޔުނީފޯރމު. ނީއެވެ
ޔުނީފޯރ. ވަރަށެވެ

ނީ ހަނިވެގެން
ނޑަކަށް 2ތްގަ

ޔނީފޯރމުގެ މަތީ

 އެއްގޮތަށް ސްކޫ

ހުދު ކީނަކާެއުކ

އިސްތަށިގަނ(
ގެ ުކ 5 – 1

.ފަށަށް ފަހަތަށެވެ
އިސްތަށި. ނއެވެ

ނީ ކަޅުކުލައިގެ
ައ. މަނާކަމެކެވެ

ރެހުމުަގއި އެވަނީ
ވރެ ކުރުނުާވ ވަ

ންނަންވާނތއް ހު
ން މައްޗައް ގާތް

ޔު. ވިލު ކުލައެވެ

އިވާ ނަމޫނާއާއި

ދ ދިގު އިސްޓާ
  .ރށެވެ

 ބަހައްޓަންވާނީ
ގްރޭޑް. ސފައެވެ

އައްސާނީ އެއްފަ
ހުރެގެން ނުވާނެ
 ބޭނުންކުރެވޭނީ
ބޭނުންކުރުމަކީ މަ

 

މުގެ ނަމޫނާ ކުރެ
އިންޗިއަށްވު 2 
ހެދުމުގެ ރޫަތ 

ޅނބޮށިން ފެށިގެނ
އިގެ ކުލައަކީ ވި

  . ނުވާނެއެވެ

 ޖީބުގައި ތިރީގައ

 އިސްޓާކީން 

 ކުރަންވާނީ ހުދު
ވރެ ކުރުނުވާވަރަ

ނޑު   ށިގަ

ނޑު އިސްތަށިގަ
ތ ކުދިން އައްސާ
ނޑު  އިސްތަށިގަ
 ދޫކޮށްލާފައި ހު
ނޑުގައި ސްތަށިގަ
ލައިގެ ދަތި ބޭ

ހެދުން  - 1

ޔުނީފޯރމު
ކުލުން ތިރިއަށް
.ންނަންވާނެއެވެ
ންނަންވާނީ އުޅަ

ޓަ. އިންޗިއެވެ
ނވަތަ ކުރުވެގެން

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ބެޖް  -

ގެހެދުމު 
     

ބޫޓާއި އި - 3

ބޭނުން
ިށމަތީގެ މެދަށްވު

  

އިސްތަށި -

ބޮލުގެ 
ނުގެތޭ. ތާފައެވެ

ގެ ކުދިން އި 1
އެއް ނާއްސައި

ިއސް .ނާކަމެކެވެ
އްތަރުގެ ކުލަކުލަ
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ލަޖެއްސުމަީކ 
ނީ ނުފެންނަ 
 ޔުނީފޯރމަކީ 
ނޑެއްގައި  ގަ

ނަމަވެްސ . 
ގެ އަތްުކިރ 

ފަށް ހަދާފައި 
 ހުދުކުލައިގެ 
ލގެ ހުޅިއަށް 

ގެ މަތީގަިއ 
 . ފުދޭނެއެވެ

ނީ ޝޭްޝ 

ނިޔަފަތީގައި ކުލަ
ށް އޮންނަންޖެހޭނ

ްސކޫލް. ެމކެވެ
ކ އެކަށޭނެ މިން

  .ވނެއެވެ

.ދގައިވާ ގޮތަށެވެ
އިކުރިއާއި ހެުދމު

ބުރުގާގެ ކައިރިފަ
 ބޭނުންކުރާީނ

ގަހަށް ބުޮލ ފުރަ

ޖީބުލޑަރެއްނަމަ 
ނންޓެގް ޖެހުމުން

ހާޟިރުވާންޖެޭހނ

ތި ދިގުކުރުމާއި ނ
އަދި މިފަށް. ެކވެ
ހެދުމަކީ މަާނކަެމ 

ކިޔަވާ ކުްއޖަކާ. 
އް ކޮށްގެން ނުވާ

މާއްދާވަނަ  1 
 ހަރުވާޅުގެ ފައި

އަދި ބު. ފެކެވެކާ
ރުގާ އެޅުމުގައި
ނޑު ރގާގެ ކަންގަ

ސްކޫލް ީލ. ވެ
ރގާމަތީގައި އެނަ
ާ މިއްޔާތުތަކަށް 

ނިޔަފަތި. ފައެވެ
ފއި އޮންނަ ފަށެެކ
ލއެއް ޖައްސައި
. ވާންޖެހޭނެއެވެ
ބވަތެއްގެ މޭކަޕެއް

ނީ މިޤަވާޢިދުގެ
އަދި. ފރމެކެވެ

ހުދުކުލައިގެ ސްކާ
އަދި ބުރު. ނނެވެ

ގާ އަޅާއިރު ބުުރ
  . ވނެއެވެ

ޓްބެޖް ޖަހާފައެވެ
ަނ ދިމާލުން ބުރު
 މުޙިއްމު ރަސްމ

ސާފުތާހިރުކަން 

ަ ނޑާ ރީތިކޮށް ކަ
 ކަރުގައި އަޅާފަ

ކުލަ  ބާވަތެއްގެ
މަކަށްރ ޔުނީފޯރ

އެއްވެސް ބާ. އވެ

ނޑު ހުންނާނީ ގަ
އަތްދިގު ޔުނީފޯރ

ނެއްނެތް ސާފު ހު
ލައިގެ ބަރަނިން

ބުރުގާ. އްގޮތަށެވެ
ށް ހުރެގެން ނާުވ

ް ނޖެހޭނީ ޕްރިފެކް
އްނަމަ ޖީބުއިންނ

 ދަރިވަރުން

ނޑުގެ ސ ި ހަށިގަ

 ހުންނަންވާނީ ރ
ނީކުރެވޭ ބޭނުން

ށީގައި އެއްވެސް
ތރުން ސާފުތާހިރު
ހައްޓަން ޖެހޭނެއެ

ނީފޯރމުގެ މިންގަ
 ހަރުވާޅަކާއުެކ 

ންޖެހޭނީ ޑިޒައިނެ
ނެއްނެތި ހުދުުކލ
ވާ ކުރެހުމާއި އެއް
ނޑުމަތީން ތިރިއަށް

ހުންނަންބުގައި
ބުރުގާއަޅާ ކުްއޖެ
މުތަކުގައި ތިބޭ

ގެ ނިޔަފަތިތަކާއި

ގެ ނިޔަފަތިތައް
ހަނާގެ ގޮތުގައި

 އަތުގެ އިސްތަށ
މަކަށްވުމުގެ އިތު
ފތާހިރުކަން ހިފަހަ

 ޔުނީފޯރމް

އަޅާކުިދންގެ ޔުނ
ދކުލައިގެ ދިގު
  .ނޖައްސައެވެ

 

ކަށް ޭބނުންކުރަން
އއްވެސް ޑިޒައިނ
ޅާނީ ތިރީގައިމިވާ

އަދި ޮކނ. ނއެވެ

ޓް ޔުނީފޯރމް

ޖީބު ކުިދންގެ ޓެ
އެއީ ބު .ހޭނެއެވެ

އަޅަންޖެހޭ މަޤާމު

އަތްފައިގެ - 5

އަތްފައިގެ
ގަހަ. ނާ ކަމެކެވެ

މޫނާއި. ތަކަށެވެ
ފރިހަމަ ޔުނީފޯރމަ

ސާފުތާ ގެކުއްޖެއް

ބުރުގާ ޔު - 6

ބުރުގާ އަ
ހުުދ ނުންކުރާނީ

ންނަންވާނީ ރޫުނ
  

ބުރުގާ  - 7

ބުރުގާއަކަ
ންނަންޖެހޭނީ އެ

ބުރުގާ އަޅާ. ޕނެވެ
ނގައިގެން ނުވާނެ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ޕްރިފެކްޓް - 8

ޕްރިފެކްޓެ
ޖަހަންޖެހޭނންޓެގް 

ޝޭޝް އަދި
  .ޅައިގެންނެވެ
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 އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް  - 9

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމަކީ ސޫްކލުގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯރމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޙާއްޞަ ކުރެިވފައިވާ 
އީ ގަޑިތަކުގައާއި އަދި އިތުރު ޚަރަކާތުެގ ގަޑިތަކުގައި .މިގޮތުން މިޔުނީފޯރމަކީ މައިދާނީ ދަތުރުތަކުގައާއި، ޕީ. ޔުނީފޯރމެކެވެ

ތުރުން ސްކޫލުން އަންގައިފި ކޮންމެ ަކމަކަށް އެކްޓިިވޓީ ޔުނީފޯރްމ މީގެ އި. ބޭނުންކުރެވޭނެ ޔުނީފޯރމެެކވެ
  . ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ

  
  ޓީޝާޓް  – 9.1  

ޓީޝާޓުގެ ކުރިމަތިން ވާތްފަރާތުަގއި . ކުލައިގެ ޓީޝާޓެކެވެވިލުނޫކުލައިގެ އަތްކުރިއެއް އަޅާފައިވާ ަކޅު ޓީޝާޓަކީ، 
. އަދި ޖީބުގެ ބަދަލުގައި ސްކޫލް ބެޖް ހަރުކުރެވިފައި ހުްނނަންވާނެއެވެ. ހުންނަންވާނެއެވެކުލައިގެ ދެފަށް އަޅާފައި ހުދާފެހި

  .ބުރުގާއަޅާ އަންހެން ކުދިން ބޭނުންކުރާނީ އަތްދިގު ޓީޝާޓާއި ޓްރެްކސޫޓެވެ
  

  ޓްރެކްސޫޓް / ސޯޓް  – 9.2  

އިން ފެށިގެްނ  6ގްޭރޑް . ޓެކެވެސޯ ކަުޅކުލައިގެއިން ދަށުގެ ކުދިން މިޔުނީފޯރމުގައި ބޭނުންކުރާނީ،  5ގްރޭޑް 
 .ކަުޅކުލައިގެގެ ޓްރެްކސޫޓް ނުވަތަ ފަޓްލޫނު ނުވަތަ ބެލް އެވެމަތީގެ ކުދިން ބޭނުންކުރާނީ 
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