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އިތުރު ތަފްސީލް )ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ އިތުރުކަމެއް ވާނަމަ(

ރަށު ކައުންސިލް

* ނޯޓް :މި ބައިގާ ކުދިންގެ އަދަދު ޖައްސަވާއިރު މަތީގައި ހުރި ބައިތަކުގައި މި ކުދިންގެ އަދަދު ނުހިމެނުން އެދެމެވެ .އަދި މި ކުދިންގެ އަދަދު ޖެހުމަށްފަހު ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމުގެ ތަފްސީލް ދެއްވުން

 .9މިކުދިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންގެ އަދަދު

 .8މީގެ އިތުރުން )ތަފްސީލާއެކު(

ކަމަށް ވުރެ ގިނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރުން(

 * .7މަލްޓިޕްލް ޑިސްއެބިލިޓީސް )އެއް ނުކުޅެދުންތެރި

 .6އުނގެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .5އޯޓިޒަމް

 .4ވިސްނުމުގެ/ސިކުނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .3ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .2އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 .1ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

އަތޮޅު /ރަށް:

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރމް:

ފޯރމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތް:

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހިންގޭ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ

އެކްސެސްވެވޭ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ؟ ) ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖައްސަވާ(

ސުކޫލް އިމާރާތް ކުރެވިފައިހުރިއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ރަނގަޅަށް

ތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށް ނުދާ ކުދިން ސްކޫލަށް ނުދާ ސަބަބު

ސުކޫލް ގޭޓުގައި އޮޅިގަނޑު

ސެން ކުލާހަށް ވަންނަން ރޭމްޕް

ސުކޫލް ހޯލަށް ވަންނަން ރޭމްޕް

ހެދިފައިވާ ޕާތުވޭ

ސްކޫލް ކޮމްޕައުންޑްގައި ހިގުމަށް ގާއަޅާފައި

ފާޚާނާތަކަށް ވަންނަން އޮޅިގަނޑު

ސްކޫލް އޮފީސް

މަލްޓި ޕަރޕާސް ރޫމް

ސިކް ރޫމް

ސުކޫލް ހޯލް

ލެބޯރޓްރީ

ލައިބްރަރީ

ޕްރެޔަރ ރޫމް

ހުރޭ

ނުހުރޭ
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ހުރި ފުލޯރ

ފާހަގަކޮށްލަދެއްވާ.

މިހާރު ސްކޫލުގައި މިކުދިންނަށް ހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ލިސްޓުން

މި ކުދިންނަށް ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް އެއްވެސް އެހެން ފަރާތަކުން އެހީތެރިކަން ލިބޭތޯ؟

ބަޖެޓްގެ ކިތައް ޕަސެންޓްތޯ؟

ޙާއްޞަ ބަޖެޓެއް ނުލިބޭނަމަ ،ސްކޫލުގެ ބަޖެޓުން މިކުދިންނަށް ބޭނުންކުރަނީ ގާތްގަޑަކަށް

ސްކޫލްގައި މި ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށްޓަކައި ވަކި ޙާއްޞަ ބަޖެޓެއް ލިބޭތޯ؟

އެކު ބަޔާންކޮށްދެއްވާ.

އެކުއްޖެއްގެހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕްލޭންތަކެއް އެކުލަވާލެވިފައިވޭތޯ؟ ތަފްސީލާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ތެރެއިން ސްކޫލަށް ދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކިޔަވާދިނުމުގައި

އެއީ ކޮން މިންގަނޑުތަކެއްތޯ؟

ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިން ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގައި ބަލާ ވަކި މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެންތޯ؟

ސްކޫލްތަކާއި ޓީޗަރުންގެ މަޢުލޫމާތު:

ސައިން ލެންގުއެޖް ދަސްކޮށްދިނުން

މާހައުލެއް އޮތުން

ކުދިންގެ އުމުރާ /ކުދިންގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ރައްކާތެރި

ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކުޅޭ ތަކެތި

ކުދިންގެ އުމުރާ /ކުދިންގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތަށް

ހިމެނޭ ފޮތްތައް

ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންނަ ކުދިންނަށް ބޮޑެތި އަކުރު

3

2

ބްރެއިލް ދަސްކޮށްދިނުން
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Classes for Special
)Education Needs (SEN

ހންގޭ ޚާއްސަ ކުލާސްތައް.

ހުންނަކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

1

ސެން ކުލާސް:

އިޝާރާތުން ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވަ

3

ސައިން ލެންގުއޭޖް:

ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ ފޮތް.

ލޯފަންކުދިން ކިޔެވުމަށް

2

ބްރެއިލް:
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ފޯން -------------------------:ސޮއި:

މަޤާމް-----------------------------------------:

ނަން-----------------------------------------:

މާލެ.

މއ .އުތުރުވެހި 5 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ކެނެރީމަގު ކ.

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް،

ފޯން3003146 ،3003199 ،3003107 ،3003134 :

ފޯރމް ފުރުމުގައި އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް:

ޑިގްރީ އިން ޓީޗިން

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިން

ޑިޕްލޮމާ  /ޑިގްރީ އިން ސެޕަޝަލް އެޑިއުކޭޝަން

ޑިޕްލޮމާ  /ޑިގްރީ އިން އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން

ލޯކަލް ސެޓްފިކެޓް )ވޯކްޝޮޕް ،ޓްރެއިނިންގް(

 2000ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

 2000ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން

ސެންކުލާސް އުފެދުނު އަހަރު

ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތް:

ސެން ) (SENކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވޭދޭ ޓީޗަރުން މޮނިޓަރކުރަނީ ކޮން ބައެއްތޯ؟

ސެން ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވޭދޭ ޓީޗަރުންނަށް އެހެން ޑިއުޓީސްތައް ހަވާލު ކުރޭތޯ؟

ސްކޫލު ޓީޗަރުންނަށް މިކަހަލަ ޓްރެއިނިންގްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބޭތޯ؟

އަދަދު ޖައްސަވާ(.

ސެން ) (SENކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންގެ ކޮލިފިކޭޝަން )ގޮޅީގައި ޓީޗަރުންގެ

މި ޓީޗަރުންގެ ޓްރެއިނިންގް ހިންގި އަހަރު )ގޮޅީގައި ޓީޗަރުންގެ އަދަދު ޖައްސަވާ(.

ސެން ) (SENކްލާސް ތަކުގައި ކިޔަވާދިނުމަށް ޓްރެއިންވެފައި ތިބި ޓީޗަރުންގެ އަދަދު

ސެން ) (SENކްލާސް ތަކުގައި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންގެ އަދަދު

ސުކޫލްގައި ހުރި ސެން ) (SENކްލާހުގެ އަދަދު

ސެން

1

) (SENކުލާސްތައް ހުރި ސްކޫލްތަކަށް ޚާއްޞަ:

#

ނަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އެޑްރެސް

ޝީޓް

އުފަން ތާރީޚް

ން

ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ރަށުގެ ނަން:

ބެލެނިވެރިޔާ
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އައިޑީ ނަމްބަރ

