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ކުލްާސ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ިކޔަވިައިދނުމީަކ ކޮންމެ މުދައިްރަސކުވްެސ 

ބޭނުންވެލައްވާކަމެކެވެ. ދިަރވަރުންވްެސ ބޭނުންވީާނ އެގޮތެވެ. އެހީެނ 

ކޮންޓްރޯލެއް ނިެތ ކުލާހަކަށް ިކޔަވިައިދނުމީަކ މީުސބާތެއްކަމުގިައ 

ިގނަ  ކަމެއް  ިވްސނިައދޭ  އެއްޗެއް،  ބުނެދޭ  ނުވާނެއެވެ.  ނީޫނ 

ކިުދބަޔަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ކުލާހުގެ ގިަޑ ިނމިޭއރުވްެސ މުދައިްރްސ 

އުޅުއްވަންޖެހީޭނ ކިުދން މަތަކުރުމުގެ ހަނގުރާމިައގައެވެ. އެހެންކަމުން 

އެންމެ  ވުމަށް  މުދައިްރަސކަށް  ފިުރހަމަ  ދަންނަވީާނ  އަޅުގަނޑު 

ފުރަމަ ވިާޖބީަކ ކުލްާސކޮންޓްރޯލުކުރަން ދްަސކުރައްވާށޭއެވެ. 

ކޮންޓްރޯލްކޮށް  ކުލާހެއް  ވީަނ  އެ  ފޮޅުވަތްތަކުގިައ  އަންނަިނިވ 

ފޭަސއަހަކަށް  އުގަންނަވިައދެއްވުމަށް  މަޢުލޫމާތުކޮޅު  ބޭނުންވާ 

ކުރެއިްވދާނެ މިުހންމު ކަންތައްތަކެކެވެ. ިމ ނުކުތާތަކަށް ިވްސނަވިައ 

އުފަލިާއ  ކޮންޓްރޯލްކުރައްވިައގެން  ކުލްާސ  މުދައިްރަސީކ  ކޮންމެ 

ިހތްހަމަޖެހުމާއެކު ިކޔަވިައދެއްވާ ީމހެއްކަމުގިައވެވޭތޯ ބައްލަވާށެވެ. 

ފަޚުރުވިެރ ިދވިެހ މުދައިްރެސއްކަމުގިައ ާސިބތުވެލައްވާށެވެ.

ކުރެއިްވދާނެ  ޤިާއމުކުރުމަށް  ކުލާހެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރިެވފިައވާ 
ް ބައެއް ކަންތައްތައ

އެންމެ ފުރަތަމަވްެސ ދިަރވަރުންގެ ނަންތަކިާއ، އެ ދިަރވަރުންގެ 

ޢާންމު މަޢުލޫމާތުތައް ދްަސކުރައްވާށެވެ. މުދައިްރުސން ދިަރވަރުންނާ 

މުޚާޠަބުކުރައްވަން ވީާނ އެ ދިަރވަރެއްގެ ނަމުންނެވެ. ފަހަރެއްގިައވްެސ 

ދިަރވަރެއްގެ ނަން ނޭނގޭނަމަ، ނުވަތަ ހަނދާނުން ފުހިެވއްޖެނަމަ 

އެކަން ިއހާުސުސ ނުވާގޮތަށް ބްަސމަގު ބޭނުންކުރައްވާށެވެ. ިމާސލަކަށް 

ިއާޝރާތްކުރައްވިައ  ދިަރވަރަކަށް  އެ  އަންގަވިައލައްވިައ  އަތުން 

ބޭނުންވެލައްވާ އަމުރެއް ކުރެއިްވދާނެއެވެ. 

ިއނާްސނާއީަކ ގުޅުން ޤިާއމުކުރަން ބޭނުންވާ މަޚްލޫޤެކެވެ. އަނެކުންގެ 

ިމކަން  ބޭނުންވާނެއެވެ.  އަޅިައލުން  ގޮވިައލުމިާއ  އީެހތިެރކަމިާއ 

ތަޢީުރފިާއ  އީެހތިެރކަމިާއ  ބޮޑުވާނެއެވެ.  ިކބިައން  ކުޑަކިުދންގެ 

ބައްދަލުވާ  ދިަރވަރަކާ  ބޭނުންވާނެއެވެ. އެެހެންކަމުން  އެކުވިެރކަން 

ކުލާހުގަިއވްެސ  ިހިނތުންވެލައްވާށެވެ.  ިހނދެއްގަިއ  ކޮންމެ 

މިަތވިެރ  އިަދ  ިހިނތުންވެލައްވާށެވެ.  ިހނދު  ފެންނަ  ދިަރވަރުން 

ަސލާމުން އެ ދިަރވަރަކާ މުޚާޠަބުކުރައްވާށެވެ. ދުވްަސކޮޅެއްފަހުން 

ިހނދު  އެ  ފެންނާނެއެވެ.  ރޫޙު  އެ  ދިަރވަރުންގިެކބިައންވްެސ 

ޖަވާބުދީާރ ވާށެވެ. ިމީއ  ދިަރވަރަކަށް  އެ  މުދައިްރްސ އުފަލާއެކު 

ގުޅުން ޤިާއމުކުރައްވަން ހެޔޮ މަގެކެވެ. 

އަނެކުން ދައްކާ ވާހަކައީަކ ާސފު ނޫން ވާހަކައެއް ނަމަ އަޑުއަހިާހތެއް 

ނުވާނެއެވެ. މުދައިްރުސންވްެސ ިމ ފެންވަރުގިައ ާސފުނޫން ގޮތެއްގިައ 

ވާހަކަދައްކަވާނަމަ ދިަރވަރުން ިތބީޭނ ފިޫހކަމެއްގައެވެ. އެހެންކަމުން 

ކޮންމެ މުޚާޠަބުކުރެއްވުމެއްގިައވްެސ ާސފުގޮތް ިޚޔާރުކުރައްވާށެވެ. 

ވާހަކަދެއްކެވުން އަވްަސ ނުކުރައްވާށެވެ. ލްަސވްެސ ނުކުރައްވާށެވެ. 

އިަދ ތަތްވްެސ ނުކުރައްވާށެވެ. މެދިުމން ިޚޔާރުކުރައްވާށެވެ. އިަދ 

ވާހަކަ ދައްކަވިާއރު އަޑަށް ތަފާތު ގެންނެވުމާއެކު އަޑަށް ބާރުލައްވިައ 

ކުލްާސ ޮކްނޓްރޯލްކުުރމްަށ މުދައިްރުސްނަންށ ކުެރއިްވދެާނ ަބއެއް ކަްނތައްތައް

އާދަމް ޒިާހރު (ކުރިޮޅ)

ު ތަޢީުލމ
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އަޑުއަހިާހތް  އޭރުން  ވާހަކަދައްކަވާށެވެ.  ބޮޑުގޮތެއްގިައ  ފާޅުކަން 

ޖައާްސނެއެވެ.

މުދައިްރްސގެ އަޑީަކ ދިަރވަރުންގެ ަސމާލުކަން ިލިބގަތުމުގިައ މިުހންމު 

ފަހަތުގިައ  އެންމެ  ކުލާހުގެ  ހުންނަންވީާނ  އަޑު  އީެހތިެރއެކެވެ. 

ިއންނަ ދިަރވަރަށްވްެސ ިއވޭވަރަށެވެ. ހަޅޭއްލަވާގޮތަށް ބާރު ނުކޮށް 

ނުކުރައްވާށެވެ.  މަޑުވްެސ  ވާހާ  ވާހަކައެއްކަމުގިައ  ިސއްރު  އިަދ 

ކަންބޮޑުގޮތެއް  މާ  ރޫރޫލަިއ  އަޑަށް  ލަވައެއްފަދަިއން  ނީޫނ 

ވަިއގެން  ިވްސނަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ިމީއ  ބޭނުންނުކުރައްވާށެވެ. 

ބޭނުންކުރެއިްވދާނެ އީެހއެކެވެ. 

ބްަސމަގުގިައ  އަޑާއެކުގިައ  ފަދިައން  ިއާޝރާތްކިުރ  ކިުރންވްެސ 

ވާހަކިައގެ  ދައްކަވާ  މުދައިްރްސ  ހުންނަންވާނެއެވެ.  ރާގެއްވްެސ 

ރާގުގިައ ިހތްހެޔޮކަމިާއ ލިޯބ އެކުލެވެންވާނެއެވެ. އިަދ އޯގާތިެރކަން 

ފާޅުކުރެވޭތޯ  ގޮތް  ބަލިައގަތުމުގެ  އީެހތިެރކަމިާއ  ފާޅުވާންވާނެއެވެ. 

އެއްޗެއްކަން  ކުރެވޭ  ދަށްވްެސ  މިަތކުރެވޭ  އަޑީަކ  ބައްލަވާށެވެ. 

ޤަބޫލުކުރައްވާށެވެ. 

ިދވިެހބަހުން ވާހަކަދެއްކިެވޔްަސ ިއނިގރިޭސބަހުން ވާހަކަދެއްކިެވޔްަސ 

މިުހންމުކަމެކެވެ.  ިޚޔާރުކުރައްވުމީަކވްެސ  ބްަސމަގެއް  ރަނގަޅު 

ދަށުދަރަޖިައގެ ބްަސމަގީަކ އެންމެ ގްޯސ ބްަސމަގެވެ. ިމީއ ކުލާހެއްގިައ 

ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނޭ ބްަސމަގެކެވެ. ހަރުކިަށ ބްަސމަގީަކވްެސ ކަމުދާ 

ބްަސމަގެއް ނޫނެވެ. ދަރަޖިައގެ އެންމެ މީަތފެންވަރުން މުދައިްރާސ 

ދިަރވަރުންނާ  އިަދ  ރަނގަޅެކެވެ.  މެދިުމން  މުޚާޠަބުކުރުމަށްވުރެ 

އާދިައގެ  ނުވެއްޓޭނޭހެން  ދަރަޖައަށް  ދަށު  މުޚާޠަބުކުރެއްވުމުގިައ 

ބްަސމަގަކުން ިރވިެތކޮށް ވާހަކަދައްކަވާށެވެ. އިަދ ފުން ބްަސމަގަށްވުރެ 

ާސފު ީސދާ ބްަސމަގެއް ބޭނުންކުރައްވާށެވެ. 

ބަހީަކވްެސ މިުހންމު އީެހއެކެވެ. ކޮންމެ ބަހަކުން ވާހަކަދެއްކިެވޔްަސ 

ދިަރވަރުންނަށް  ވާހަކަދެއްކުމީަކ  ހަލާކުކުރައްވިައގެން  ބަހެއް  އެ 

ިވޔްަސ  ިދވިެހ  ިއނިގރިޭސިވޔްަސ  އަަސރުކުރާނޭކަމެކެވެ.  ނޭދެވޭ 

އެބަހެއްގެ އްަސލު އޫުސލިާއ ޤަވިައދުގެ މިަތން ވާހަކަދައްކަވާށެވެ. 

 . ެ ގެންވެއެވ ިބ ިލ ވަންތަކަމެއް   ެ ުގ ބަހ ެްސ  ކޮންމެބަހަކަށްވ

ތެރޭގަިއ  ކަރާމާތުގެ  އެބަހެއްގެ  ހަނދުމަކުރައްވަިއ  އެކަން 

ވާހަކަދައްކަަވާށެވެ. 

ިގނަވަގުތަކު  ީވހާ  ިހނދެއްގިައވްެސ  އުޅުއްވާކޮންމެ  ކުލާހުގިައ 

ިދމާއަށެވެ.  ދިަރވަރުންނާ  ބަހައްޓަވަންވީާނ  ނަޒަރު  މުދައިްރްސގެ 

ދެއްކެވުމިާއ  ބައްލަވަންވާނެއެވެ. ވާހަކަ  ދިަރވަރުންނަށް  ވިަކވިަކން 

ލޮލާ  ދިަރވަރުންގެ  ތެރިެއން  އޮޅުނިްފލުވިައދެއްވުމުގެ  ިފލާވަޅު 

އެހެންގޮތަކަށް  ބައްލަވާށެވެ.  ިދމާކުރެއްވޭތޯ  ލޯ  މުދައިްރްސގެ 

ހަތަރުކިަޅ  އަބަދުވްެސ  މުދައިްރްސ  ދިަރވަރުންނާ  ދަންނަވާނަމަ 

ެތެރެިއން  ކަންކަމުގ ދަ  ފަ ިމ ވަރުން  ިރ ދަ  . ެ ެވ ާށ އްވ ހަމަކުރަ

ދަށުގިައ  ބެއްލެވުމުގެ  މުދައިްރްސގެ  ަސމާލުކުރެއްވޭނެއެވެ. އަބަދު 

ބެހެއްޓޭނެއެވެ.  

މުދައިްރުސންނީަކ ވަރަށް ޙަރަކާތްތިެރ ީމހެއްކަމުގިައ ވާންވާނެއެވެ. 

ގަނޑުވެގެން  ކުލްާސތެރޭގިައ  ގޮތަކުން  އެއްވްެސ  އެހެންކަމުން 

ޙަރަކާތްތިެރވެލައްވަންވާނެއެވެ.  ިގނަިއން  ީވހާ  ނުހުންނަވާށެވެ. 

ކުލާހުގެ އިެކ ިދމާގިައ ިހންގަވިައ ދިަރވަރުންނަށް އީެހތިެރވެދެއްވާށެވެ. 

ދިަރވަރުންކުރާ ކަންކަމުގިައ ލަފާ ދެއްވިައ ބައްލަވިައ ހައްދަވާށެވެ. 

ޚާޢަްސކުރެވޭ ކިުދންގެ ތެރޭގިައ އުޅުއްވާށެވެ. ހުންނެވުމުގިައ ކުލާހުގެ 

އެއިްދމާގެ ބަދަލުގިައ އިެކ ިދމާ ިޚޔާރުކުރައްވާށެވެ.

ބުނެދޭ އެއްޗެއް އެންމެ ފޭަސހިައން ދްަސވީާނ ިމާސލު ދައްކިައގެން 

އޮޅުނިްފލުވިައިދނުމީަކ  ދައްކަމުން  ިމާސލުތައް  ބުނިެދީނމައެވެ. 

ަޝއުޤުވިެރކަންވްެސ ިއތުރުވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މުދައިްރުސން 

ބުނެދެއްވާ  ިފލާވަޅާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުރުވާ މަަސއްކަތާ ގުޅޭގޮތުން 

ިމާސލުތައް  އެ  އިަދ  އެއްކުރައްވާށެވެ.  ހޯއްދަވިައ  ިމާސލުތައް 

ދިަރވަރުން  ދައްކަވިައ ާސފުކޮށްދެއްވާށެވެ. އޭރުން  ދިަރވަރުންނަށް 

ިކޔަވީާނ ިކޔަވިާހތުންނެވެ. އަޑު އަހީާނ އެކަމަށް ބޭނުންވެގެންކަމުގިައ 

ވެއެވެ. 

ބައެއް މުދައިްރުސންނީަކ ދިަރވަރުންނާ ވާހަކަދައްކަވިާއރު ވައްބަހުން، 

ފުން ިޢބާރާތުން ވާހަކަދައްކަވާ މުދައިްރުސންނެވެ. މަޖާކޮށްލުމަށް، 

ނަމަވްެސ  ކަމެކެވެ.  އެދެވޭ  ިމީއ  ބިައވިެރކޮށްލުމަށް  ދިަރވަރުން 

ު ތަޢީުލމ
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ިފލާވަޅެއް ބުނެދެއްވިާއރު ިމީއ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 

ދިަރވަރުންނާ ުސވާލުކުރައްވަންވީާނވްެސ ާސފު ީސދާބަހުންނެވެ. ތެދު 

ިޢބާރާތުންނެވެ. އެއްވްެސ ުސވާލެއް ވައްބަހުން ނިުސދާ ބްަސމަގަކުން 

ނުކުރައްވާށެވެ. އަދީަބ ގޮތްތަކުން ުސވާލުތައް ކުރެއްވުމީަކ ދުވަހުގެ 

މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމިާއ ބަލިައގަތުމުގިައ ަޝއްކު އުފެދޭނޭކަމެކެވެ. 

ަޝއުޤުވިެރކަންވްެސ ފަހަރެއްގިައ ގެއިްލ ދާނެއެވެ.

ބަލިައގަތުމުގިައ  ޙަވާލުކުރުމިާއ  ކަމެއް  އިަދ  ވާހަކަދެއްކެވުމުގިައ 

އެދުމެއް  ކިުދންގެ  ނުކުރައްވާށެވެ.  ތަފާތު  ކުއްޖަކަށް  އެއްވްެސ 

ނުކުރައްވާށެވެ.  ބަލިައގަތުމުގިައވްެސ ަޝއްކު  ަޝކުވާއެއް  ނުވަތަ 

ގެންގުޅުއްވިައގެން  ތަފާތެއް  ދިެޖނުްސގެކިުދންނަށް  ޚާއަްސކޮށް 

ނުވާނެއެވެ. ދޮންވުމަކުން ކަޅުވުމަކުން ިއްސކޮޅު ތަފާތުވުމަކުން އީެއ 

ިކޔަވިައދެއްވުމިާއ އަޅިައލެއްވުމުގިައ ތަފާތެއް ކުރައްވަނީްވކަމެއް ނޫނެވެ. 

މަގުފިަހވާކަމެކެވެ.  ހަލަބިޮލވުމަށް  ކުލާހެއް  ިމީއވްެސ  ޙީަޤޤަތުގިައ 

މަތަކުރެއްވުމުގިައ ާސިބ ނުވެވޭނޭކަމެކެވެ. 

ވާހަކަދެއްކެވުން  މުދައިްރްސގެ  ހޯދުމަށް  ަސމާލުކަން  ދިަރވަރުންގެ 

ފިުރހަމަކުރައްވަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން ދައްކަވާ ވާހަކިައގެ، ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ކަރުދްާސކޮޅެއްގިައ  ވިަކ  ނޯޓުތައް  މިުހންމު  ިފލާވަޅުގެ 

ކާޑުގިައ ިލޔުއްވިައގެން ގެންގުޅުއްވާށެވެ. މޮޅުގޮތަކަށް ިފލާވަޅުތައް 

ނޯޓުތަކުގެ  ިމ  ނިުދއުމަށް  މަގަކުން  އެނޫން  ރާއްވަވިައފިައމެ 

ާސިބތުކަމިާއ  މުދައިްރްސގެ  އިަދ  ބޮޑުވާނެއެވެ.  އީެހތިެރކަން 

ހިުޝޔާރުކަންވްެސ ިމކަމުން ފިުރހަމަވެގެން ދާނެއެވެ.

ދެވުމީަކ  ިހތް  ިއނާްސނުންގެ  ތަންތަނަށް  އެއްޗެއާްސިއ  ީރިތ 

ބަދިަހކުރިާހތްވްެސ  ގުޅުން  ީމހުންނާ  ާސފުތިާހރު  ޠީަބީޢކަމެކެވެ. 

ވާނެއެވެ. އުފާވިެރ އެކުވިެރންނީަކ އަބަދުމެ އީެހތިެރކަން ބަލިައގަންނާނެ 

ބައެކެވެ.  އެހެންކަމުން ދިަރވަރުންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވިެރންކަމުގިައ 

ތިާހރުކޮށެވެ.  ާސފު  ވީާނ  ިތއްބަވަން  މުދައިްރުސން  ވެލެއްވުމަށް 

މުދައިްރްސގެ ހިައބަތިާއ ިންސބަތް އެއްވްެސ ވަގުތެއްގިައ ގެއިްލގެން 

ނުވާނެއެވެ. މާ ަސމާާސ ބޮޑުވެ އީެއ މުދައިްރެސއް ނޫންކަމުގެ ިފކުރެއް 

ދިަރވަރުންނަށް ިވޔަ ދެއްވިައގެން ނުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ރިުޅވިެރކަން 

ހާމަނުކުރައްވާށެވެ. އީެއ  ުޝޢޫރު  ިއތުރުކުރައްވިައ ބާޒާރާތުމީަތގެ 

މުދައިްރުސންގެ ިސފައެއް ނޫނެވެ.

ދެވަނަ  ދިަރވަރުންގެ  ހިައިސއްޔަތުން  މަޤާމިާއ  މުދައިްރްސގެ 

އެހެންކަމުން  ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  އީެއކަމުގިައ  މިައންބަފިައންނަީކ 

ިފކުރު  މުދައިްރުސންގެ  ދެއްވުމުގިައ  ިޚދުމަތް  ދިަރވަރުންނަށް 

އަބަދުވްެސ  އިަދ  ގޮތުގައެވެ.  މަޤާމުގެ  ިމ  ވީާނ  ގެންގުޅުއްވަން 

އެހެންނީޫނ  ބައްލަވަންވާނެއެވެ.  ިތއްބެވޭތޯ  ފެންވަރުގިައ  އެ 

މުދައިްރެސއްގެ ފިުރހަމަ މޫޑެއް ނުހުންނާނެއެވެ.

ފެނުމީަކ  ކަމެއް  އެއް  އަބަދު  ިތބިޭހނދު  ކުލާހުގިައ  ދިަރވަރުން 

ފިޫހކަމެއް އުފެދޭނޭކަމެކެވެ. އެހެން ވެ ތަފާތުގެނައުމޭ ިކޔާ ހުނަރެއް 

ިކޔަވިައިދނުމުގެ އުކުޅުގެ ތެރޭގިައ އޮވެއެވެ. އީެއ ިކޔަވިައިދނުމުގެ 

އީެހއިާއ ކުލްާސތެރޭގިައ ހުންނަ ބޯޑުފަދަ ތަކިެތ ބޭނުންކުރައްވިާއރު 

ބަދަލުކުރެއްވުމެވެ. އިަދ ިކޔަވިައދެއްވުމަށް  ގޮތް  ގެންގުޅުއްވާ  އެ 

އާ  ިމގޮތުން  ބަދަލުކުރެއިްވދާނެއެވެ.  އީެހވްެސ  ބޭނުންކުރައްވާ 

ގޮތްތައް ކިުދންނަށް ދައްކަވަން މަަސއްކަތްކުރައްވިައިފނަމަ ވަރަށް 

ފިުރހަމަވާނެއެވެ. 

ކިާމޔާބީަކ ކޮންމެ ީމހަކުވްެސ ބޭނުންވާނޭ ަޝރަފެކެވެ. އީެއ ކޮންމެ 

ރޮނގަކުންކަމުގިައ ިވޔްަސ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގިައ ދަށް ޤަބޫލެއް 

ނުކުރައްވާނެއެވެ. މުދައިްރުސންގެވްެސ ޢަޒުމީަކ ިމީއއެވެ. ނަމަވްެސ 

ހަނދާންކުރައްވަންޖެހޭ ޙީަޤޤަތީަކ މުދައިްރަސކަށް ވެވީޭނ ިހތްވަރިާއ 

ަޝއުޤު  ކަމުގެ  މަަސއްކަތްކޮށްގެންކަމެވެ.  ޖާޯޝއެކު  ފިޯރއިާއ 

ިހތުގިައ އުފިެދ އެ ަޝއުޤު ދެމެހެއިްޓގެންނެވެ. (ިނމީުނ)

ު ތަޢީުލމ




