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 އަނިޔާއަކީ ކޮބާ؟ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ 

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ޖިންސޯގޯނާއާއި ލަކުނު ފެންނަން ހުރެދާނެކަހަލަ ޖިސްމާނީ 
 އަނިޔާއެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެކުދިންގެ ކަންކަމުގައި އިހުމާލުވުން އަދި އެކުދިންނާ މުހާތަބުކުރުމުގައި ނަފްސާނީގޮތުން ދެވޭ 

ކުގައި ކޮންމެ ދެރައަކީވެސް އޭގެ ސަބަބުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުދިންނަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައްކޮށް، އެކުދިންގެ ހިތްތަ 
ބާވަތުގެ ލަކުނުލާފަދަ އަނިޔާއެވެ. އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން، އެކި އުމުރުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކުދިންނަށްވެސް އެކި 

 އެވެ.އަނިޔާ ލިބެމުންދެ 

އަކީ ގަސްތުގައި ކުއްޖާއަށް ތަދުކުރުމުގެގޮތުން ކުރާކަންތައްތަކާއި ދެވޭ އަނިޔާއެވެ.  މިބާވަތުގެ އަނިޔާގެ  ޖިސްމާނީ އަނިޔާ 
ތެރޭގައި ޖެހުން، އެއްލުން، ތެޅުން، ކޮއްޕާލުން، ދަމައިގަތުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްވެސްގޮތަކުން ކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއްދޭން 

 މެ ޢަމަލެކެވެ.ކުރެވޭކޮން 

އަކީ ކުއްޖާގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ފުއްދުމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޖިންސީ ޢަމަލެއް  ޖިންސީ ގޯނާ 
 ހިންގުމުގައި ކުއްޖާގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމެވެ. މީގެތެރޭގައި ކުއްޖާއަށް އޮރިޔާން ފޮޓޯ/ފިލްމް ދެއްކުން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ މިފަދަ 

 ކުއްޖާގެ ޖިންސީ ގުނަވަންތަކުގައި އަތްލާކުޅެ ހެދުން، އަދި ރޭޕްކުރުން ފަދަކަންތައް ހިމެނެއެވެ.، ފޮޓޯ/ފިލްމް ނެގުން

ނުވަތަ ހައްލާލައިގެން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ޖެއް ކުއް  ގެ ބާރުން ނުފޫޒު މިއީ  ކުދިން ބޭނުންކުރުން ނަހަމަ ގޮތުގައި 

 ފައިދާ ނެގުމެވެ. މިކަންކުރަނީ މިކަމުގައި ކުއްޖާއަށް ލިބޭދެރައަކަށް އެއްވެސްގޮތަކަށް ބެލުމެއްނެތިއެވެ. އެކުއްޖެއްގެ 

ކުއްޖަކު ދެރަކޮށްލަން އެކިފަހަރުމަތިން ތަކުރާރުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލައިންވިޔަސް އަމަލުންވިޔަސް ކުއްޖާގެ އަކީ  ނަފްސާނީ އަނިޔާ 
ލަދުގެންނެވުން، ދެރަކޮށްލުން، ބާރަށް ހަޅޭއްލުން، ، މީގެތެރޭގައި މަލާމާތްކުރުން ޔާއެވެ. ނަފްސަށްދެވޭ ގެއްލުން ނުވަތަ އަނި 

ހުތުރު އެއްޗެތި ކިޔުން ބާކީކޮށްލުން، ލޯބިނުދިނުން ފަދަކަންތައް  އެއްޗެތިކިޔުން، އަޅާނުލާ ނިކަމެތިކޮށްލުން، ދަށްކޮށްލުން،
 ހިމެނެއެވެ.

ކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ހޭލުންތެރިވުމެވެ. ނިޔާއިން ކުޑަކުދިން ރައް އަ 
އެހެންކަމުން، ކުޑަކުދިން އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުދިންނަށް ލިބޭ އެކިބާވަތުގެ 
އަނިޔާތައް ދެނެގަތުމާއި، މިފަދަ އަނިޔާތައް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކުއްޖަކަށް އަންނާނޭ ބަދަލުތައް 

ތުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ލިބިފައިހުންނަން މުހިއްމު މައުލޫމާތެވެ. ހަމައެފަދައިން، ކުއްޖަކަށް ދެނެގަ 
އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އަނިޔާއެއް ލިބޭކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އެކަން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްނުލާ 

ހޭނެ ކަމެކެވެ. ރިޕޯޓްކުރުމަކީ ކުއްޖާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެ 
އެކުއްޖެއް އަނިޔާގެ ބުރުން ސަލާމަތްވެ، ބޭނުންވާ އެހިތެރިކަމާއި ފަރުވާ ހޯދޭނީ ކޮންމެވެސް 
ފަރާތަކުން އެމައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމުންނެވެ. ފަހަރުގައި ތިޔައީ އެކުއްޖަކަށް އޮތް ހަމައެކަނި 

 އުއްމީދުކަމުގައި ވެދާނެއެވެ!
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ނާއަށްބޭނުންވާ އަސާސީ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި އެހެންވެސް ބޭނުންތަކާ ކަންތައްތަކުން ކުއްޖާއަށް އަލާނުލާ އޭ  އިހުމާލުވުމަކީ 
މިސާލަކަށް ދިރިއުޅޭނެތަނެއް، ، ންކުއްޖާ މަހްރޫމް ކުރުމެވެ. މީގެތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުން މަހުރޫމް ކުރު 

ގަޅަށް ބެލުން، ބޭސްފަރުވާ، ނރަ ގޮތް އުޅޭނޫޅޭ  ހެޔޮ ޞިއްޙަތު، ކުއްޖާ ކެއުމާއިބުއިން، އަންނައުނާއި، ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު، ދުޅަ 
ދަސްކޮށްދީ އަޚުލާގު ރަގަޅުކޮށް ތަރުބިއްޔަތު ލިބުމާއި، ކަސްރަތު އަދި  އަރާމުކުރުން، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް، ކުއްޖާއަށް ހެޔޮނުބައި 

 ސާފުވައި ލިބިދިނުމުން މަހްރޫމް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 

 ؟ލިބެނީ ކޮންތަންތަނެއްގައި އަނިޔާ ކުޑަކުދިންނަށް 

ނުވަތަ ،  ކިޔަވާ ، ތިވެދާނޭކަމެކެވެ. އެކުދިން ނިދާކުދިންއުޅޭ ކޮންމެ މާހައުލަކުން އެކުދިންނަށް ކުރިމަ  އަނިޔާތަކަކީ ކުދިންނަށް ލިބޭ 
އާއިލާތަކެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ވަކި  މިއީ ހަމައެކަނި  ތަންތަނެވެ.  ލިބިދާނެ  އަނިޔާ ވެސް ކުއްޖާއަށް ތަނަކީ ކޮންމެ  ފަދަ ތަންކުޅޭ 

 މިއީ ހުރިހާ ގިންތިއަކާ ފަންތިއެއްގައިވެސް ހިނގަމުންދާ ކަމެކެވެ. ކަމެއްނޫނެވެ. ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ހިނގާ 

 

 ކޮންބައެއްގެ ފަރާތުން؟އަނިޔާލިބެމުންދަނީ  ކުޑަކުދިންނަށް 

ކުދިންނަށް އަނިޔާ ގިނަފަހަރަށް ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާލިބެމުންދާކަމުގައިވާނަމަވެސް، ބައެއްހާލަތްތަކުގައި ނުދަންނަމީހުންގެ ފަރާތުން 
 ގުޅުންހުރި ގާތްމީހެއްގެ ފަރާތުންނެވެ.  އެކުއްޖާ ރަނގަޅަށް ދަންނަ، އާއިލާއާ އާއިލީ މެމްބަރެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ލިބެނީ 

 

 އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަކީ ކޮބާ؟ ލިބޭ އަނިޔާ ންނަށް ކުޑަކުދި 

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް އާއްމުވެފައިވާ މިންވަރަކީ ކޮބާތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޔަގީންކަމާއެކު ޖަވާބެއް ދިނުމަކީ 
ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބޭކަމުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފަސޭހަ ކަމެއްނޫނެވެ. މިއީ، ކުދިންނަށް ކުރާ ކޮންމެ އަނިޔާއެއް 

ޝައްކުވާކޮންމެ ފަހަރަކު މިކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާތީއެވެ. މިހެންކަމުން، ކަމާގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިދެނީ 
  ކަމުގެ ހަގީގަތަށްވުރެ މާކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

 

ރު، ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަގައުމެއްގައި، އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަތައް އިވެމުންދާއި 
އެވަރުގެ ކަމެއް ހިނގާދިޔައީ ކިހިނެތްބާއޭ ނުވަތަ އެއްވެސް މީހަކު އަޅާނުލާ އެހާގިނަދުވަސްވެގެން ދިޔައީ ކިހިނެތްބާއޭ 

އުމަކަށްވީމާ، އެކަކު އަނެކަކު ދަންނާތީވެ، ގިނަމީހުންގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދެއެވެ. މިކަމުގެ ހަގީގަތަކީވެސް، މިހާ ކުޑަކުޑަ ގަ 
 އަކީ ކާކުކަން އެނގިދާނެތީ އެއީ ފަހަރެއްގައި އާއިލާގެ މީހެއް، ރައްޓެއްސެއް، ނުވަތަ ގޭދޮށު މީހެއްކަމުގައި ވުމުން، ރިޕޯޓްކުރާމީހާ 

ހަކީ އެއާއިލާއަށް އާމްދަނީ ހޯދައިދޭ އެކަން ރިޕޯޓްކުރަން ޖެހިލުންވާތީއެވެ. ނުވަތަ ރިޕޯޓްކުރުމުން، ތަހުގީގުކޮށް ބަންދުކުރާ މީ 
ވެ. މީހާއަށްވާތީ، އަޅާނުލާތިބޭތީއެވެ. ނޫނީ ބައެއް މީހުން ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެމީހަކާބެހޭކަމެއްނޫނޭ ހިތަށްއަރާފައި އަޅާނުލާ ތިބޭތީއެ 

 ންމެ މީހެއްގެވެސް ވާޖިބެކެވެ.ނަމަވެސް އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާކުއްޖާ އެކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓްކުރުމަކީ ކޮ 
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 ނިޝާންތަކަކީ ކޮބާ؟ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދާކަމުގެ 

ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި އެކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ފެނިދާނެ ޖިސްމާނީ އަދި އުޅުމުގެ  އަނިޔާގެ 
ނެއް މައެއާއިއެކު މިފަދަ އެންމެ ނިޝާ ފަރާތުން ފެނޭތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. ހަ ކުއްޖާގެ  ނިޝާންތައް ދެނެގަތުމާއި އެފަދަ ނިޝާނެއް 

ފަދަ ނިޝާންތައް މި މައި، އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖެއްކަމުގައި ނުނިން ންނަކޮންމެފަހަރަކު އެކުއްޖަކީ އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާ ފެ
  .  ބަލަންވާނެއެވެ  ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަކަމުގައިވާނަމަ، އެކަންތައް ގާތުން 

 

 

 ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް 
  ،ަބުނެދޭން ނޭގޭފަދަ ނުވަތަ ސަބަބެއްނެތި ގައިގެ ތަންތަން ނޫފާގަނެފަ،ތަދުވެފަ، ފިހިފަ، ހަލާކުވެފަ، ލޯމަތި ނުފާގަނެފ

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަނިޔާތައްލިބިފައި ހުރުން.
  ީކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ.ވަކިމީހަކު ދެކެ ބިރުގަނެ ޖެހިލުންވުން، މިއ 
 .ްނޫފާގަނެފަ ހުރިތަނެއް ރަގަޅުވާންފަށާފަ ނުވަތަ ހަލާކުވެފަހުރިތަނެއް ރަގަޅުވާންފަށާފަ ހުރުނ 
 .ްކުއްޖާ ބަޔާންކުރާ ސަބަބާ ނުގުޅޭފަދަ އަނިޔާތައް ފެންނާންހުރުނ 
  ަކުއްލިކުއްލިއަށް ރުޅިގަދަވުން ނުވަތަ ޅުންހުރެފައި އު  ބާރުވެރިކޮށް އި، މާ ރުޅިގަދަވެފ. 
  ަބިރުގަނެ ޖެހިލުންވުން. ،ޖެހިލާއިރަށްވެސް ސިހި  ގައިގާ  ގަޔާކައިރިވާއިރަށް ނުވަތ 
  ްއެހެންކުދިންނާ/މީހުންނާ އެކަހެރި ކޮށްއުޅުނ 

 
 ނަފްސާނީ އަނިޔާ ނުވަތަ ބަހުގެ ހަމަލާ ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް 

  ާގޮތަކަށް ކުއްޖާގެ އަމަލުތައް ހުރުން ނުވަތަ މާ ދޮށި( ، )މާޅަގޮތަކަށް ނުގުޅޭފަދަ އުމުރ 
  ްކުއްޖާގެ އުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވުނ 
  ްކެއުމަށް ބަދަލު އައުނ 
  ްކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ތަރައްގީ ކުރިއަށް ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނ 
  ިނަފްސާނީގޮތުން މާބޮޑުގާތްކަމެއް ނެތުން  މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ އާއ 
  ްކުށެއްކުރެވިދާނެތީ ބިރުގަނެ ޖެހިލުންވުނ 
  ްވާހަކަދެއްކުމުގައި ދަތިވެ އުދަގޫތައް ކުރިމަތިވުނ 
  ްކުޅެން ޝާއުގުވެރިކަން ނެތުންނުވަތަ ނުކުޅެވުނ 
  ްއަމިއްލަނަފްސަށް ގެއްލުންދޭކަހަލަ ޢަމަލުތައް ކުރުނ 

 

 ންދާކަމުގެ ނިޝާންތައް އިހުމާލުގެ ޝިކާރައަކަށްވަމު 
  ްސްކޫލަށް ޤަވާޢިދުން ނުދިއުން ނުވަތަ ނުދާދުވަސް ގިނަވުނ 
  ްކުއްޖާގެ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގަ ނުވަތަ ދަތްތައް ފަދަ ކަންތަކަށް އަޅާނުލާހުރުނ 
  ިލުން ކުއްޖާގެ އަންނައުނުތައް ބާވެ ހަލާކުވެފަ ނުވަތަ ކުޑަވެ، ގަޔަށް ބާރުވެފަ ހުރުން ނުވަތަ މާބޮޑެތި އެއްޗެތ 
  ްކުއްޖާގެ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުން އަދި ގައިން ނުބައި ވަސްދުވުނ 
  ްކުއްޖާއަށް އަޅާލާނެ ބަލާނެ މީހަކު ނެތްކަމުގައި ބުނުނ 
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  ްއަބަދު ވަރުބަލިވެފަ ހުންނަކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރުނ 
  ްމާބޮޑަށް ހިކި އަނރޫފަ ވަމުންދިއުން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ބަރުދަން މާބޮޑަށް ލުއިކޮށްހުރުނ 
  ްސްކޫލްގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަދި ނަތީޖާދަށްވުނ 
 

 ޖިންސީ ގޯނާ ލިބެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާންތައް 
 

  ްގެންގުޅޭ ކުޅޭއެއްޗިއްސާއެކު ނުވަތަ އެހެންއެއްޗިއްސާއެކު އެކަށީގެންނުވާފަދަގޮތަކަށް ކުއްޖާގެ އަމަލުތައް ހުރުނ 
  ްފެނުން ނުވަތަ ނިދަން ދަތިވުން ނިދާ އިރު ހަމަނިދިނުލިބި ބިރުވެރި ހުވަފެނ 
  ިއިށީނދެއިންނަން ނުވަތަ ހިންގަންދަތިވުން، އަދި ޖިންސީ ގުނަވަނަށް، ނުވަތަ އެސަރަހައްދަށް އެކިކަހަލަ އަނިޔާ ލިބ

 ހަލާކުވެ ނޫފާގަނެފައި ހުރުން 
  ްވެގެން"  ދުރަށްނޮގޮސް އެހެންކުދިންނާ/މީހުންނާ އެކަހެރި ކޮށްއުޅުން ނުވަތަ މާބޮޑަށް ބެލެނިވެރިޔާގެ ގައިގާ "ތަތ

 ހުންނަން ބޭނުންވުން 
  ްކުއްޖާގެ އުމުރާ އެކަށީގެންނުވާފަދަ ޖިންސީ މަޢުލޫމާތު އަދި ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުއްޖާގެ ފުށުންފެނުނ 
  ްއާދަޔާއި ޚިލާފަށް ސިއްރުވެރިކޮށް ކަންތައްކުރުން ނުވަތަ އުޅުނ 
  ްބަދަލުވުން، މޫޑު އެކިފަހަރު އެކިގޮތަށް ހުރުން ބުނެދޭންނޭނގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އުޅުނ 
  ުމިސާލަކަށް ތަންމައްޗަށް ހީސްލެވުން  :ބަދަލުވުން  އްތު ކުއްޖެއްގެ އުޅުމާ އެއްގޮތަށް ކުއްޖާގެ ބައެއް އަމަލުތައް ތ 
  ްސަބަބެއްނެތި ވަކިމީހަކު ދެކެ ނުވަތަ ވަކި ތަނަކަށް ދާންބިރުގަނެ ޖެހިލުންވުނ 
  ަގޭ ނކުއްޖާއަށް ކުރިން ނެ ބޭނުންކުރާ ނަންނަމުން ކިޔުން ނުވަތަ  ގުނަވަންތަކަށް ބޮޑެތި މީހުން ޑުގެ ޖިންސީ ނހަށިގ

 އެނގުން މަޢުލޫމާތު މިފަދަ 
  ްގި ލިބިފައިވާ ހަދިޔާ ނދި ވަކިގޮތެއް ނޭ އަ ، ކޮށް އުމުރުން ދޮށިމީހެއް(ހާއްސަ ) ލިބުން  ކުރިން ނުދަންނަ އާރައްޓެއްސެއ

 ފައިސާ ކުއްޖާ ގެންގުޅުން  އާއި 
 

 

ފިޔަވަޅެއް  5ރުމަށް އެޅިދާނެ ރައްކާތެރިކު  ކުޑަކުދިން ޖިންސީ ގޯނާއިން   
 

 ވާހަކަ ދެއްކުން. އަދި ހާމަކަމާއެކު ގިނައިން ދަރިފުޅާއިއެކު ގާތްގުޅުމެއްބާއްވާ  .1
ގަޅުނޫން" ބީހުމަކީ ނގަޅު" ނުވަތަ "ރަ ނކިޔާދޭށެވެ. އަދި "ރަ ދަރިފުޅަށް  ހަށިގަނޑު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން  .2

 ނުވަތަ އަތްލުމަކީ ކޮބާކަން ކިޔާދޭށެވެ. 
ކަމުގައިވާނަމަވެސް، ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެއްވެސް ގޮތަކަށް  ނުވަތަ ތިމާގެމީހެއް ، ދަންނަ އިތުބާރުކުރެވޭ މީހެއް، ރަށްޓެއްސެއް  .3

 ބުނަން ދަސްކޮށްދޭށެވެ. އެކުއްޖެއްގެ ގައިގަ އަތްލާނަމަ ނުވަތަ އުނދަގޫވާ ކަމެއްކުރާނަމަ "ނޫނެކޭ" މީހަކު 
)މިސާލު: މުދައްރިސްކަމުގައި ނުވަތަ ވިޔަނުދޭށެވެ.  .އެކަނި ވާހާލަތްތައް ވީހާވެސް މަދުކުރާށެވެ  ކުޑަކުއްޖާ ބޮޑުމީހަކާއެކު  .4

 ކިޔަވާދޭން އެކަނި ނުބޭތިއްބުން(.   ވާނަމަވެސް، ދޮރުލައްޕާފައި ހުންނަ ކޮޓަރިއެއްގައި 
އެފަދަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންދާކަން  ކުއްޖާއަށް އް ދެނެގަނެ، ނިޝާންތަ  ލިބެމުންދާކަމުގެ ޖިންސީ ގޯނާ އްޖަކަށް ކުޑަކު  .5

 ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތްތަކާމެދު ވިސްނާށެވެ.  ރަގަޅުގޮތަކަށް އެކަމަށް  އެންމެ ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 
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ނިޝާންތައް ދިންނަށް އަނިޔާ ދޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މައިންބަފައިން/ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ފެނިދާނެ ޑަކު ކު   
 

  ެމާބޮޑު އަޅާލުމެއް ނެތުން ކަންކަމާމެދު ކުއްޖާގ 
  ާބަދުނާމުކުރުން  ބުނެ ކަމަށްތައް ގޯސްކުރާ ކަންތައް ކުއްޖ 
 ްތަކުލީފެއްކަމުގައި ދެކުން ނާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އޭ ، ކުއްޖާއަކީ އެއްވެސް އަގެއްނެތ 
  ާގޮތަކަށް  ބޭނުންނުވުން ނުވަތަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ  ގޮތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާހަކަދައްކަން އަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާބެހޭ ކުއްޖ

 އެކަންތައް ބުނެދިނުން 
  ްމަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުނ 
  ުދިނުން ބާރުވެރި ހަރުކަށި އަދަބު  ކުރުމަށޭ ބުނެ، ކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތ 
  ްގިނަގިނައިން ކުއްޖާ ދަށްކޮށްލާ ކުޑަކޮށްލާ، ލަދުގަންނަވާލާހެދުނ 

 
އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އެފަދަ  ކުއްޖަކާއި އެކުއްޖެއްގެ އާއިލާއަށް * އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ނިޝާންތަކަކީ 

 .ވެ ކެ ނިޝާންތަކެ 
 

 

 

ރިޕޯޓް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟ އަނިޔާއެއް   

ނުވަތަ ފުލުސް  1412ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބޭކަން އެނގޭނަމަ، ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިން 
އަށް އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރައްވާ!  33333033ހެލްޕްލައިން   

 

 ރިޕޯޓްކުރުމުގައި ހަނދާން ބަހައްޓަން މުހިއްމު ކަންތައްތައް:

  ްއަނިޔާއެއް ލިބެދުންދާކަމުގައި ހަމައެކަނި ޝައްކު އުފެދޭ ހިސާބުންވެސް އެކަން ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެ.ކުޑަކުއްޖަކަށ 
 .ެރިޕޯޓްކުރާ މީހާގެ ނަން ހާމަ ނުކުރާ ގޮތަށްވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިދާނެއެވ 
 ާވެ. މުންނެ އެމައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރު  މައްސަލަ ތަހިގީގު ކުރެވޭނީ  ބެހޭފަރާތްތަކުން ކަމ 
 .ެރިޕޯޓްކުރުމުގައި، މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އިނގޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތެއް ދިނުން ވަރަށް މުހިއްމެވ 
  ްރިޕޯޓްކުރާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާގޮތެއް ބެލުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓްކުރާ ތާރީހާއި ގަޑި ފަދަ މައުލޫމާތު ލިޔެފައި ބެހެއްޓުނ

 މުހިއްމެވެ.
  ަމަށް އްގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިއު ތަކެއް ލިބުމުން އެމައްސަލައެ ޕޯޓް ލައަކާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ ރި މިފަދަ ކޮންމެ މައްސ 

 ފަސޭހަވާނެއެވެ. 
  ަވެސް، ކުއްޖަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާކަމަށް ޝައްކުވެގެން، އެމީހަކާ ސުވާލުކުރުމުން އެމީހަކު އެކަން ދޮގުކުރިނަމ

 ފެށިގެން ރިޕޯޓްކުރަންވާނެއެވެ.ން އެމައްސަލަ ޝައްކުވާ ހިސާބު 
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