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 2021ބައިނަލްއަގުވާމ  މާދަރ  ބަހުގެ ދުވަސް  
 

 

 ކާލިޓެގުތައް ބަހުގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރާއި ރަސްމ     މި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމ  މާދަރ   •

ފުޅު ކުރައްަވއެވެ.  ޤަބޫލު  ޔުނެސްކޯއިން  މުހިންމުކަން   ތަފާތުތަކުގެ   ބަހަވ   އަދި  ސަާގފ   ދެމިހުރުމަށް  ތަކުެގއުމުޖުތަމަ
.  ސަބަބުންނެވެ  ބަހުެގ ބައެްއެގ  އެ އޮންނަނ  ދެމި މުޖުތަމަޢުތައް ސަޤާފަތްތަކުގެ  ތަފާތުއި ބަސްތަކާ  ތަފާތުހަމައެއާ ެއކު 

 ވި ޮގތެްއަގއި ރައްކާތެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ދެމެހެއްޓެނި ފަތްތައްާގސަ އިމަޢުލޫމާތުތަކާ އާދަކާދަތަކުެގ  ބައެްއެގ އެ އިންމި

  ދުނިޔޭެގ.  ތެރޭަގއެވެ  ނުރައްކަލެްއެގ  ބޮޑު  ވަރަށް  ވަނ   ބަހުރުވަތައް  ތަފާތު  ސަބަބުން  ދިޔުމުެގ  އުިވެގން  ބަސްބަސް
ހުން ވާހަކަދައްކާ ނުވަތަ ފަހުމްވާ ބަހަކުން ތަޢުލ މު އުނެގނުމުެގ ފުރުޞަތު މ   އެ  މ ހުންނަށް  އިންސައްތަ  40  އަބާދ ެގ

ފަހިވެފައެއް ނުެވއެވެ. އެހެނެްއ ކަމަކު، ެއކިެއކި ބަހުރުވަތަކުެގ މުހިންމުކަން ހާމަވުމާ ުގޅިެގން ބަހުރުވަތަކުެގ ތަޢުލ މަށް  
އާންމު ދިރިއުޅުުމަގއި މި ކަމަށް ދަނ  ޚާއްޞަ    އިމާއަންނަނ  ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ފަށާ ތަޢުލ 

 ސަމާލުކަމެއް ދެވެމުންނެވެ. 
 

ބަހުެގ ދުވަހުެގ   މާދަރ   މި އަހަރުެގ  ޭއެގ ދިވެހި ޔުނެސްކޯއިން  ޮގތުަގއި ކަނޑައަޅުއްަވއިފައިވާ ޝިއާރާއި  ޝިއާރުެގ 
 ތަރުޖަމާ ތިރ ަގއި މި ވަނ ެއވެ. 

“Fostering multilingualism for inclusion in education and Society”  

ުވން އިތުރުކުރުުވމަށް ޓަކައި  ަގއި ޝާމިލުއުތަޢުލ މުަގއްޔާއި މުޖުތަމަ"
 ކުރިއެރުުވން"  ިގނަބައްސަކަން

 

ހާމަކޮށްދެނ    ޝިޢާރުން  ޝާމިލުވުން  މި  އެންމެންެގ  ިގނަބަްއސަކަމުން  އިތުރުކުރަްއަވިއ  ބަސްބަހާއިބެއްސާއި 
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤ ެގ ލަނޑުދަނޑިތަކުން ހަމަ އެކަކު ެވސް މަހުރޫމު ވިޔަ ނުދެްއވުމުެގ މަްއޗަށެވެ. ޔުނެސްކޯއިން  

ަގބޫލުފުޅު ކުރަނ  ތައުލ މު ދިނުމަކ  އުނެގނުމުެގ ބިންާގ ކަމަށް ވާތ  އެ މ ހެއްެގ ފުރަތަމަ ބަސް ނުވަތަ މާދަރ  ބަހުެގ 
 ފަށާން ޖެހޭނ  ޅަފަތުެގ ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ހަޔާތުެގ އެންެމ ކުރ ކޮޅުަގއި ކަމަށެވެ.  ، ވެފަިއވާ ތައުލ މުމައްޗަށް ބިނާ

 ތެދުވާށެ އަލުން އާ ދިރުމެއް ދޭނެ ގޮތެއްގައި...
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ޓެުގތަކެްއ  ކާލިބަހުެގ ދުވަހުެގ މުނާސަބަތުަގއި މި ެއކެޑަމ ން މި ވަނ  ޚާްއޞަ    މި އަހަރުެގ ބައިނަލްައުގވާމ  މާދަރ 
މި ޓެެގވެ. އަދި    2021#މާދަރ ބަހުގެދުވަސް ޮގތުަގއި ބޭނުން ކުރާނ   ކާލިޓެެގްއެގކަނޑައަޅައިފަެއވެ. މި ޮގތުން ރަސްމ  

ޚާއްޞަ އިސްކަމެްއ ދެއްވަިއެގން ފާހަަގ ކުރަްއވާން ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައެޅުްއިވ    ިގނަބައްސަކަން ކުރިއަރުވާންމި އަހަރަކ   
ޓެގެވެ.   މިގިނަބައްސަކަން  # ެއކު މައި ޓެެގއްެގ ޮގތުަގއި ބޭނުން ކުރާން އެކެޑަމ ން ނިންމައިފައި ވަނ     އަހަރަށް ވުމާ

އް ވެސް މި ވަނ  ހަމަޖައްސައިފަެއވެ. އެ ޓެުގތައް ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި ބަހުރުވަތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްެގން އިތުރު ފަސް ޓެެގ
 ތިރ ަގއި މި ވަނ އެެވ. 

 #ރަށިބަސް #ރަށިބަހަ #ރަޓުބަހަ #ރަށުބަހަ #ރަށުބަސް 
ވ މާ، އެ ބަޔަކު ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަވާ ސަރަހައްދަށް ޚާްއޞަ ޓެުގ  ބޭނުންފުޅު ކުރައްަވއިެގން މި 

ެގންދެ ކުރަްއވަުމން  ކުރެްއވުމުަގއި އެ ރަށަކަށް ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދަކަށް  އެކެޑަމ އަށް ޓުވ ޓު  ވުން އެދެމެވެ. ޓުވ ޓު 
ނަކަތްތެރިކަމާިއ   ބޭސްވެރިކަމާިއ  ދިވެހި  ނަންނަމާއި  ޢާިއލ   ލަފުޒުތަކާއި  ޚާްއޞަ  ބަހުރުަވިއެގ  ކަންކަމާއި  ޚާއްޞަ 

ހިމެނޭ ވެހި ކަންކަމުެގ މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާ ފަންޑިތަވެރިކަމާއި މަސަްއކަތްތެރިކަން ފަދަ ސަާގފ  މާނަވ  ތަރިކަިއެގ ތެރޭ 
 ކުރަްއވަމުން ެގންދެވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

ދިވެހިބަހާއި ދިވެހި ބަހުރުވަތަްއ ދިރުވައި އާލާކޮށް ދެމެހެއްޓުމުަގއި ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންެގ ެއހ ތެރިކަމާއި 
ފަދަ ކަންކަމުަގއި ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުން ދެއްާވ    ކަމުަގއި ދަންނަަވމެވެ. މިއެއްބާރުލެއްވުން އޭެގ ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ  

 އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.   އެހ ތެރިކަން ފާހަަގކޮށް މި ފުރުސަތުަގއި ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ
 1442 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 29
 2021ފެބުރުވަރ     11
 
 
 

 އަޝްރަފް ޢަލ        
 ދިވެހިބަހުެގ އެކެޑަމ ެގ ރައ ސް 

 
 

 

 

 


