ރޭޑިއޯ އެޓޯލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 1438
 .1ތަޢާރަފް:
މި ޤަވާޢިދަކީ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  96އެފްއެމް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން
 1438ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދެވެ .މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ
ހުރިހާކަމެއް ހިންގާ ވިލަރެސް ކުރާނީ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  96އެފްއެމް ގެ އިސް މެނޭޖްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
 .2މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު
•

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުނަ ކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ވެރިކަން ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން.

•

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުން.

•

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި އަދި ހިތު ދަސްކުރުމުގައި ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުން ކިޔެވުމަށް ބާރު އެޅުން

•

މިފަދަ މުބާރާތްތަކުން އެކުދިންގެ ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުން ހުރި ބައެއް ކަމުގެ އިޙްސާސް ގެނައުން

 .3މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރާތްތައް
•

މި މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށެވެ.

 .4މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް:
•

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

•

ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފި

 .5މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން
•

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  96އެފްއެމް އިން ހުޅުވާލުމުން ކަނޑައެޅޭ
މުއްދަތުގައި ،ދޫކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި އިދާރައަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ .އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ޖަދުވަލު  1ގައިވާނެއެވެ.

•

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއި އެކު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަކާއި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ ގަނޑެއް
ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 .6މުބާރާތުގައި ކިޔަވަންޖެހޭ މިންވަރު
•

ބަލައިގެން ކިޔަވާނީ  5ފޮޅުވަތެވެ .ނުވަތަ  5ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރު ސޫރަތެއް ނަމަ ސޫރަތް ނިމެންދެނެވެ.

•

ނުބަލައި ކިޔަވާނީވެސް  5ފޮޅުވަތެވެ .ނުވަތަ  5ފޮޅުވަތަށް ވުރެ ކުރު ސޫރަތެއް ނަމަ ސޫރަތް ނިމެންދެނެވެ.

 .7މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން
•

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުމަށް އިންސާފު ކުރާނީ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  96އެފްއެމް އިން ކަނޑައަޅާ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

 .8މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.
•

މުބާރާތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ލަސް ނުކުރައްވާ މުބަރާތާއި ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ އޮފީޝަލްއަށް އެކަން
އަންގަން ވާނެއެވެ.

•

އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ބައިވެރިއަކު ކިޔެވުމަށް ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ ލަސްނުކޮށް ފޯނުން ނުވަތަ
އެސްއެމްއެސް އިން މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 .9މުބާރާތުން ވަކި ވުމާއި ވަކި ކުރުން
•

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށްފަހު ،ވަކި ސަބަބެއް އެންގުމަކާއި ނުލާ ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ،
މުބާރާތުން ވަކިވީ ކަމަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

•

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއެއް މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީންނެވެ.

 .10މުބާރާތުގައި ހޮވާ ވަނަތައް:
•

މުޅި މުބާރާތުން  1ވަނަ

•

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  2 ،1އަދި  3ވަނަ

•

ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  2 ،1އަދި  3ވަނަ

 .11މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވުން
•

މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވާނީ ފަނޑިޔާރުން ދެއްވާ މާކްސް އަށް ބިނާކޮށް އެންމެ މަތީން މާކްސް ހޯދާ ފަރާތްތަކެވެ.

 .12މާކްސް ދެވޭ ގޮތް:
•

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް
ކިޔެވުމުގެ ފަރިތަކަމަށް 70%
ތަޖުވީދު 20%
އަޑާއި ރާގު 10%

•

ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި މާކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް
ކިޔެވުމުގެ ފަރިތަކަމަށް 80%
ތަޖުވީދު 15%
އަޑާއި ރާގު 5%

 .13މުބާރާތުގައި ސުވާލު ކުރުން
•

މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށްވެސް ސުވާލު ކުރެވޭނީ އެބައިވެރިއަކު ފޯމުގައި ކަނޑއަޅާފައިވާ ބައިންނެވެ .ސުވާލެއްގެ
ދިގުމިނަކީ ގިނަ ވެގެން  5ފޮޅުވަތެވެ.

 .14ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވުން:
•

ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ރޭޑިއޯ އެޓޯލް  96އެފްއެމް ގެ މެނޭޖްމަންޓުންނެވެ.

