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ސާރވިކަލް ކެންސަރު

ރަހިމްގެޮދރުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްވަމާޯތ؟	. 
ައިމްއަލައްށ ުކަޑ ަމަސްއަކެތްއ ޮކްށަލިއެގްނ ަރިހްމެގޮދުރެގ ެކްނަސުރެޖުހުމެގ 
ނުރަްއކާ ވަރަށް ުކޑަ ކުރެިވދާނެެއވެ. ތިީރގަިއިމވަނީ ައމިްއލަ ަސާލމަތަށްަޓކައި 

ުކެރިވާދެނ ަކްނަތެކެވ.

ިހްނަގްނ  � ުގުޅްނ  ިޖްނީސ  ެދެމުދެގ  ައަހާރިއ   65 ައަހާރިއ   21
ެއްއަފަހުރ  ައަހުރްނ  ިތްނ  ައްނެހަނުކެވްސ   ޮކްނެމ  ަފާށަފިއާވ  
ެޕްޕ ެޓްސެޓްއ ެހުދްނ ުނަވަތ ުއުމުރްނ 30 ައަހާރިއ 50 ައަހާރިއ 
ެހދުން  ވީ.އަ.އި.އޭ  ައހަަރކުން   5 ޮކްނެމ  ައްނެހުންނ  ެދެމުދެގ 

ުމިހްއެމެވ.

ަސާމުލަކްނ  � ާޚްއަޞ  ިމަކަމްށ  ިހްނާގީމުހްނ  ިޖްނީސުގުޅްނ 
  . ެވ ެއ ެނ ާވ ްނ ޭދ

ިގަނަބިއެވިރްނާނެއުކ  � ާހްއަސޮކްށ  ައިދ  ިޖްނީސުގުޅްނިހްނާގަނަމ 
ާގެތެވ. ެކްނަސުރެޖުހްނ  ަރިހްމެގ  ިހްނުގުމްނ  ިޖްނީސުގުޅްނ 

ދުްނފަުތގެ ިއސްިތުއާމލު ކުުރމުްނވެސް ަރިހމްގެ ކެްނސަުރެޖހުްނގާެތވެ.  �

އެްއވެްސވަަރކަްށެދަމފަިރަކުމގެ ުގޅުން ހިންގާއިރު ަތދުވެ، ލޭއަިއސް  �
ޭލައިއްސ  ެމުދެތެރިއްނ  ެޖުހުމެގ  ަމްއަސުރަކްނަތްއ  ައިދ  ުހުރްނ 
ުނަވަތ ިއްއަދިއްނ ެކުޑަމްށަފުހ ޭލ ައްނަނަނަމ ައަވަހްށ ޮޑްކަޓެރްއެގ 

ހޯްއަދވާެށވެ.  އިުރާޝދު 

ެޖުހމަށް  � ިމކެްނސަރ  ހިންުގަމކީެވސް  ިޖންީސުގޅުން  ޅަުއމުރުގައި 
ޮބުޑާވަކެމެކވެ.  ފުުރސަތު 

ިޖންީސުގޅުްނހިްނުގުމގެ  � ރަްއކާތެރިުވމަށް  އިން  އެްޗ.ީޕ.ވީ  ައދި 
ެޖުހްނ  ައަހުރުވުމްނ   9 ުކްއަޖަކްށެވްސ  ައްނެހްނ  ޮކްނެމ  ުކިރްނ 
ަރަގެޅެވ. ެވްކސިްްނ ެޖިހަނަމެވްސ ަގަވިއުދްނ ްސްކީރިންންގ ެހުދްނ 

ުމިހްއެމެވ.



ރަހިމުގެ ކެންސަރ؟
އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ރަހިމުގެ ޮދރުގައި ކެންސަރުހުރެ 	. 

އެކަން ނޭގި ހިނގައިދާނެޯތ؟

އެއްެވސް  � މިަބީލގެ  ގިަނަފހަރަށް  ެވދާނެެއވެ.  ެއހެން  ެއކަން  ާއދެ 
ހުެރދާނެެއވެ.   ުނފެނި  ައާލމާތެއް 

ދެން އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟	. 

ްސކްރީނިންގ  � ވީ.ައއި.އޭ  ނުވަތަ  ްސކްީރނިންގ  ެޕްޕްސމިއަރ 
ަހްއަދާވެށެވ.

ކެންސަރު  � ަރިހމްެގދޮރުގެ  ެހުދމުން  ީވ.އައި.އޭ  ައދި  ެޕޕްޓެސްޓެ 
ެސްލަތްއ  ަފާށަފިއާވ  ަބަދުލަވްނ  ެކްނަސަރްށ  ުނަވަތ  ުހިރަވުރ 

ެދެނަގެނޭވެނެއެވ. ުކީރޮކުޅ 

ުކަރްނ  � ެއަބިލަރަގުލ  ެއިގްއެޖަނަމ  ެކްނަސުރުހިރަކްނ  ައަވަހްށ 
ަފޭސަހާވެނެއެވ.

ޕެޕް ޓެސްޓް ހަދަނީ ކިހިނެއްޯތ؟	. 

ެޕްޕްސމަިއރ ެހދުން މިއީ ަރިހމްގެ ދޮުރމަތިން ެމދު މިްނވަރެްއގެ  �
ެއްއެވްސ  ިޚާލްފ  ާއަދާޔ  ެއެސްލތަަުކަގިއ  ެނުގަމްށަފުހ  ެސްލޮކެޅްއ 
ޓެސްޓް  ޓެސްެޓކެވެ.  ކުރާ  ެބުލމަށް  އައިްސފައިވޭތޯ  ަބަދލެއް  
ިއްންސްޓްރަމްނެޓްއ  ާޚްއަސ  ެބުލަމްށ  ޮދުރ  ަރިހްމެގ  ުކާޜިއުރ 
ަތމްރީން  ިމަކމަށް  ަހދާނީ  މިެޓސްޓް  ައދި  ބޭނުްނކުާރނެއެވެ. 

ެއހީތެރިންެނވެ.  ޟިްއހީ  ުނވަތަ  ޮޑކްޓަރުން  ލިިބލަްއާވފަިއވާ 

ޕެޕްޓެސްޓް ހަދަންޖެހެނީ ކިހާދުވަހަކުންޯތ؟	. 

�  3 ިހްނާގާތ  ިޖްނީސުގުޅްނ  ަލާފެދްއަވީނ  ަހަދްނ  ެޓްސްޓ  ެޕްޕ 
ެދެމުދެގ  ައަހާރިއ    65 ައަހާރިއ   21 ުއުމުރްނ  ައހަަުރެވަފިއާވ 
 3 ޮކްނެމ  ަލާފެދްއަވީނ  ެޓްސްޓެހުދަމްށ  ިމ  ައިދ  ީމުހްނެނވެެ. 
ޮޕޒިޓިވްަނމަ  ަފހު  ެހުދމަށް  ަފހަުރއެވެ.ޓެސްޓް  އެއް  އަހަަރކުން 
ަދުށްނެނެވ. ިއުރާޝުދގެ  ގެ  ޮޑްކަޓރ  ެދްއވާ  ަފުރވާ  ަހާދނީ  ިމެޓްސޓް 

ޕެޕް ޓެސްޓް ހެދޭނީ ޮކންތާކުންޯތ؟	. 

ޭއީޑކޭ ހޮްސިޕަޓުލްނ �

އައި ޖީ ެއމް ޮހްސޕިަޓލުްނ �

ވީ.އައި.އޭ ހަދަނީ ކިހިނެއްޯތ؟	. 

ެއިސޑް)ީވ.އައި.އޭ(  � ެއސެިޓކް  ވިތް  އިންްސެޕްކޝަން  ިވޝުައލް   
ުއުގުޅަމްށަފުހ  ޮދުރަގިއ  ަރިހްމެގ  ެއިސްޑ  ެއެސިޓްކ  ެޓްސަޓީކ  ިމ 
ކުރާ  ެބުލމަށް  އަިއްސފައިވޭތޯ  ަބަދލެއް  އެްއވެސް  ސެލްތަަކަށް 
ޓެސްެޓެކެވ.މިއީ ވަގުތުން ނަީތޖާ ލިބޭ ައދި ވަރަށް ުކަޑިހނުދޮކަޅކުން 

ޓެސްެޓެކވެ.  ަފޭސހަ  ަހާދލެވޭ 

ވީ.އައި.އޭ ހަދަނީ ޮކންތާކުންޯތ؟	. 

ަދަމަނެވިށ )3318901( ފޯން ަނމްބަރާއި ުގޅުއްވާ ެއޕޮިއންްޓމެންޓެއް  �
ޯހްއަދާވެށެވ.

ޕެޕްޓެސްޓް އަދި ވީ.އައި.އޭ ހަދަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟	. 

ައދި  � ެޕޕްޓެސްޓް  ެބެލހެއްުޓމަށްަޓކަެއވެ.  ސިްއހަތުަރަގޅަށް  އެއީ 
އަަވހަށް  މަްއސަަލއެްއިދމާވާަނމަ  އެްއވެސް  ެހުދމުން  ީވ.އައި.އޭ 
ދެެނގަނެވޭނެެއވެ. ައދި ެއަކމަށް ފަުރާވދީ ކެްނސަރަށް ަބަދުލުވުމގެ 
ަބަދލުުނވާ  ައދި  ކެްނސަރަށް  ަރަގުޅކުރެިވދާނެެއވެ.  ކުރިން 
ސެލްަތކެއް، ނުވަތަ ކެންސަރަށް ަބަދލުެވަފހުިރެސލްަތކެއް ހުިރކަން 
ައދި  ެދިވދާނެއެވެ.  ފަުރވާ  އަަވހަށް  ެއަކމަށް  އެުގމުން  ައަވހަށް 

ުއްއީމުދޮބެޑެވ. ުވުމެގ  ަރަގުޅ  ެއްއޮކްށ  ެކްނަސުރަބިލ 


