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ޯއާޯބެހޭޯގޮތުނ ޯއެނގުނ ޯމުހިއ މުޯމަޢުލޫމާތ19ޯޯޯު-ވިޑ ޯކ ޯ
ޯކޮރ ނާވައިރަސ ޯވެކ ސިނ އާޯެބހޭޯގޮތުނ ޯއުފެދިފައިވާޯއާނ މުޯސުވާލުތަކުގެޯޖަވާބުޯ

ޯ

ޯ ޯކޮނ ޓ ރ ލ  ޯފެތުރުނ  ޯަބލި ޯޓެސ ޓުކުރުމާއި ޯއެަބއ ޔަށ  ޯަބލިމަޑުކަމުގައި، ޯފެތުރިފައިާވ ޯދުނިޔެއަށ  ޯއެޅޭޯމިހާރު ކުރުމަށ 
ޯކ  ޯއެއ ޗެއ ކަމުގައި ޯކުރާ ޯއަދާ ޯދައުރެއ  ޯމުހިއ މު ޯއެކ19ޯޯިޯ-ވިޑ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ޯދުނިޔޭގެ ޯދާނެއެވެ. ޯވެގެނ  ވެކ ސިނ 

ޯވެކ ސިނ ޯޯ ޯއެކަށީގެނ ވާ ޯއެނ މެ ޯމިަބއ ޔަށ  ޯދަނީ ޯކުރަމުނ  ޯމަސައ ކަތ  ޯކެނޑިނޭޅި ޯމާހިރުނ  ޯކަމުގެ ހިސާުބތަކުގައި
ޯތަރައ ޤީކޮށ ،ޯއެޯއުފެއ ދުމުގެޯމަސައ ކަތ ތައ ޯހަލުވިކުރުމަށެވެ.

ޯކ  ޯއިތުރުނ ، ޯއުނދަގޫތަކުގެ ޯޖިސ މާނީ ޯއެކ19ޯި-ވިޑ ަބލީގެ ޯކުރިމަތިވެފައިވާ ޯކުޑަކުދިނ ނަށ  ޯސަަބުބނ  ކަހަލޯަޯ ގެ
ޯޞިއ ޙީ ޯކުދިނ ނަށ  ޯދިޔުމާއެކު، ޯކުރިއަށ  ޯފުރަބަނ ދުތައ  ޯޮބޑެވެ. ޯވަރަށ ވެސ  ޯދަިތޯޯގޮނ ޖެހުނ ތައ  ޯހ ދުމުގައި ޚިދުމަތ ތައ 

ޯޢިޤ ތިޞާީދޯ ޯކުރިމަތިވެފައިވާ ޯމަޑުޖެހި، ޯމިނ ވަރު ޯދެވޭ ޯފަރުވާ ޯޞިއ ޙީ ޯއާނ މު ޯގަވާއިދުނ  ޯއަދި ޯދިމާވާނެއެވެ. އުނދަގޫތައ 
ޯކ  ޯވެފައެވެ. ޯކަމުގައިވަނީ ޯހުރަހެއ  ޯއޮތ  ޯކުރިމަގަށ  ޯޞިއ ޙަތަށާއި ޯކުދިނ ގެ ތުނ ޯގޮގުޅޭޯއިވެކ ސިނ19ޯާ-ޑ ވިލޮޅުނ ތަކަކީ،

ޯވަނީއެވެ.މިބެލެނިވެރިނ ގެޯިހތުގައިޯއުފެދިފަިއވާޯަބއެއ ޯސުވާލުތަކާއިޯއޭގެޯޖަވާުބޯތިރީގައިޯ
ޯ
ޯ؟ވެކ ސިނ އެއ ޯއަނ ނާނީޯކޮނ އިރަކ19ޯޯޯު-ވިޑ ޯކ ޯ

ޯކަމެކެވެ.ޯ ޯހޭދަވާނެ ޯވަގުތު ޯވަރަށ  ޯއެކަމަށ  ޯއުފެއ ދުމަކީ ޯވެކ ސިނެއ  ޯއެކަށީގެނ ވާ ޯއަދި އަށ ވުރ200ޯޯެޯމިވަގުތު،ޯރައ ކާތެރި
ޯމަރުޙަލާގައެވެ. ޯޓ ަރއަލ ގެ ޯކ ލިނިކަލ  ޯއޮތީ ޯމިހާރު ޯވެކ ސިނ ތައ  ޯަބއެއ  ޯތަރައ ޤީކުރެވެމުނ ދާއިރު، ޯވެކ ސިނ  މީގޯެޯޯގިނަ

 ވަނަޯމަރުހަލާގަެއވެ.ޯމިއީޯވެކ ސިނ އެއ 3ޯމިހާރުޯއުޅެނީޯކ ލިނިކަލ ޯޓ ރައަލ ގެޯގެޯތަުހލީލުތައ ޯވެކ ސިނ ތެރެއިނ ޯަބއެއ ޯ
ޯމުޅިޯ ޯހަލުވިކުރުމަށ  ޯއުފެއ ދުނ  ޯވެކ ސިނ ތައ  ޯމަރުހަލާއެވެ. ޯފަހު ޯއެނ މެ ޯއޮނ ނަ ޯކުރިނ  ޯލިުބމުގެ ޯހުއ ދަ ބޭނުނ ކުރުމުގެ

ޯމިދަނޑިވަޅު ޯކުރަމުނ ދާ ޯމަސައ ކަތ  ޯޯގައި،ދުނިޔޭގައިވެސ  ޯނިނ މައި، ޯޓ ރައަލ  ޯކ ލިނިކަލ  ޯވެކ ސިނ ތައ  ވަނ2021ޯޯަޯގިނަ
ޯއަހަރުގެޯތެރޭގައިޯބޭނުނ ކުރުމަށ ޯހުއ ދަޯލިިބގެނ ދާނެކަަމށ ޯެބލެވެެއވެ.ޯ

ޯތަރައ ޤީކޮށ ،ޯ ޯވެކ ސިނ  ޯކަމެކެވެ. ޯކަޑައ ތުކުރާ ޯމަރުހަލާތަކެއ  ޯގިނަ ޯވަރަށ  ޯއައުމަކީ ޯވުޖޫދަށ  ޯވެކ ސިނެއ  ނަމަވެސ ،
ޯމަރުަހލާއެކެވެ.ލައިސަނ  ޯދިގު ޯވަރަށ  ޯފ ރުކ ށ ދިނުމަކީ ޯހަމައަށ  ޯއާނ މުނ ނާ ޯއުފައ ދައި، ޯހ ދައި، ޯވެކ ސިނ ޯޯސ  އަދި

ޯއެނ މެއުފެއ ދުމުގެ ޯލިުބމާއެކު،ޯވެކ ސިނ  ޯކަމެކެވެ.ޯމިީއޯޯޯހުއ ދަ ޯމުހިއ މު ޯވަަރށ  ޯވާސިލުކޮށ ދިނުމަކީ ޯފަރާތ ތަކަށ  ޭބނުނ ވާ
ޯގުޅުނ ޯހުރިޯފަރާތ ތައ ޯހިއ ސާވާޯހިސާެބވެ.ޯއާއިޖަމ ޢިއ ޔާމިޔުނިސެފ އާއިޯ

ގުޅިގެނ ،ޯވެކ ސިނ ޯގ ލ ަބލ ޯއެކ ސެސ ޯފެސިލިޓީޯ)ކ ވެކ ސ ޯފެސިލިޓީ("ޯއ19ޯޯާ-"ޕާހ ޯރިވ ލ ވިނ ގޯފަނ ޑު"ޯއަިދޯ"ކ ވިޑ 
ދުނިޔޭގައިޯއެނ މެޯގިނަޯއަދަދަަދކަށ ޯއެއ ފަހަރާޯވެކ ސިނ ޯގަނ ަނޯފަރާތުގެޯހައިސިއ ޔަތުނ ޯޔުިނސެފުނ ޯމަސައ ކަތ ޯކުރާީނޯ

ޯފ ރުކޮށ ދޭނ ޖެހޭޯފަރާތ ތަކަށ ޯފ ރުކޮށ ދިނުމަށެވެ.ޯމިވެކ ސިނ ތައ ޯވީހާވެސ ޯގިނައިނ ޯއަދިޯހަލުވިކަމާއެކުޯހ ދައިޯއެ
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ޯ
ޯ؟ސިނ ޯއުފައ ދަނީޯކިހިނެތ ޯވެކ 19ޯޯޯ-ކ ވިޑ ޯ

އިނ ސާނާގެޯދިފާޢީޯޯޮގތުނ ،.ޯމިވެކ ސިނ ޯއުފައ ދަނީޯއެޯަބއ ޔެއ ޯނިސ ަބތ ވާޯވައިރަސ ޯނުވަތަޯޖަރާސީމުޯޭބނުނ ކޮށ ގެނ ނެވެ
ޯނިޒާމުނ ޯއެއާޯއިދިކޮޅަށ ޯމަސައ ކަތ ޯކުރުމަށ ޯދަސ ކޮށ ދޭނެއެވެ.

ޯއެޯޯއާނ މުގޮތެއ ގައި ޯނިޒާަމށ  ޯދިފާޢީ ޯޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ޯއޭޖެނ ޓެއ  ޯބަލިކަށި ޯޖަރާސީމުގެ ޯަބލިޖައ ސާ ޯެހދުަމށ ، މިހެނ 
ޯއެ ޯއެއިރުނ  ޯދެނީއެވެ. ޯފުރުސަތު ޯދަސ ކުރުމަށ  ޯސިފަތައ  ޯަބިލޯޯޖަރާސީމުގެ ޯނަމަ، ޯވާސިލުވެއ ޖެ ޯހަށިގަނޑަށ  ޖަރާސީމެއ 

ޯޖަރާ ޯއެ ޯނިޒާމުނ  ޯދިފާޢީ ޯހަށިގަނޑުގެ ޯކުރިނ ، ޯަބއެއ ޯޖެހުމުގެ ޯމިވަގުތު ޯމިއީ ޯކުރެއެވެ. ޯހަނގުރާމަ ޯއެއާ ޯދެނެގަނެ ސީމު
ފަރުމާޯކުރެވިގެނ ދާޯގޮތެވެ.19ޯޯ-ކ ވިޑ  ޯގެޯވެކ ސިނ ތައ ވެސޯ 

ޯއަދ19ޯޯިޯ-ކ ވިޑ  ޯއާރު.އެނ .އޭ ޯކިޔަނީ ޯމިއަށ  ޯބޭނުނ ކުރެވެއެވެ. ޯގޮތ ތައ ވެސ  ޯއައު ޯފަރުމާކުރުމަށ  ޯވެކ ސިނ ތައ  ޯަބއެއ  ގެ
ޯވެކ ސިނ އެ ޯކުރުމުގެޯޑީ.އެނ .އޭ ޯމާއ ދާއެއ (ޯބޭނުނ  ޯބޭނުނ ކުރާ ޯއުފެއ ދުމަށ  ޯއެނ ޓިޮބޑީސ  ޯނިޒާމުނ  ޯ)ދިފާޢީ ވެ.ޯއެނ ޓިޖެނ 

ޯޖެނެޓިކޯ  ޯވެކ ސިނުނ  ޯޑީ.އެނ .އޭ ޯއަިދ ޯއާރު.އެނ .އޭ ޯހަށިަގނޑުނޯ ޯަބދަލުގައި، ޯޭބނުނ ކޮށ ގެނ  ޯއުފެއ ދުަމށ ޯޯކ ޑު އެނ ޓިޖެނ 
ޯފުރުސަތުޯދެނީއެވެ.ޯ

ޯއ19ޯު-ކ ވިޑ  ޯވެކ ސިނ  ޯއަދި ޯޑަބ ލިޔު.އެޗ .އ  ޯހ ުދމަށ ، ޯމަޢުލޫމާތު ޯއިތުުރ ޯެބހޭ ޯވެބ ސައިޓަށ CEPIޯޯފެއ ދުމާ ގެ
ޯޒިޔާރާތ ކޮށ ލާ.

 
ޯ؟ކޮރ ނާވައިރަސ ޯވެކ ސިނ ޯރައ ކާތެރިވާނެތަޯ

ޯ ޯފަރާތެއ  ޯކަމާެބހޭ ޯޔަޤީނ ކުރުމަށ ޓަކައި ޯރައ ކާތެރިކަނ  ޯވެކ ސިނ ގެ ޯޤައުމެއ ގައިވެސ  ޯކޮނ މެ ވެ.ޯހުނ ނާނެއެޚާއ ސަވެފައި
ޯ ޯޖަމ ޢިއ ޔާއިނ ވެސ  ޯޞިއ ޙަތުގެ ޯދުނިޔޭގެ ޯފާސ ކުރާ ޯޔަޤީނ ކޮށ  ޯރައ ކާތެރިކަނ  ޯސަލާމަތާއި މިނިވަނ ޯވެކ ސިނ ގެ

ފަރާތ ތަކާއެކުޯދުނިޔޭގެޯއެކިޯހިސާުބތަކުގައިޯވަރަށ ޯގާތުނ ޯމަސައ ކަތ ޯކުރާނެއެވެ.ޯވެކ ސިނ ޯބޭނުނ ކުރުމަށ ޯޑަބ ލިޔު.އެޗ .އ ޯޯ
ޯދޭނީ ޯހުއ ދަ ޯކަޑައ ތުކޮށ ،ޯއެޯއިނ  ޯމަރުހަލާތައ  ޯޓ ރައަލ ތަކުގެ ޯކ ލިނިކަލ  ޯޓެސ ޓުތަކާއި ޯގިނަ ޯބަލިނ ޯވެޯވަރަށ  ކ ސިނ އަކީ

ޯޔަޤީނ ުކރުމަށ ފަހުއެވެ. ޯއެއ ޗެއ ކަނ  ޯއެކަށީގެނ ވާ ޯއެނ ެމ ޯހަލުވިކުރުމަށ 19ޯޯ-ކ ވިޑ ޯރައ ކާތެރިކޮށ ދިނުމަށ  ޯވެކ ސިނ  ގެ
ޯފަރާތު ޯކަމާެބހޭ ޯކުރެވުނަސ ، ޯއެއ ގޮތަށ ޯމަސައ ކަތ  ޯމިނ ގަނޑުތަކާ ޯުހނ ނަނ ޖެޭހ ޯއެ ޯިލޭބނީ، ޯހުއ ަދތައ  ގެ

ޯއުފެއ ދިފައިވާނަމައެވެ.ޯ

ޯޢާއި ޯކުދިނ ނާއި ޯއިސ ކަނ ދެނީ ޯއެނ މެ ޯޔުނިސެފުނ  ޯރައ ކާތެރިކަމަށ  ޯވީހިނދުލާތަކުގެ ޯފ ރުކޮށ ދޭނީޯ، ވެކ ސިނ ވެސ 
ޯރައ ކާތެރިކަނ ޯކަށަވަރުވުމުނ ނެވެ.

ޯ
ޯ
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United Nations Children’s Fund, Telephone  (960) 3343333, H. Thuniya Building; 5th floor, Boduthakurufaanu Magu, 

Male' 20311, Male’, Republic of Maldives, Email    male@unicef.org 

ޯ
ޯ؟ކ ވެކ ސ ޯއަކީޯކޮބާޯ

ޯކ ވިޑ  ޯޓު ޯ)އ19ޯޭ-އެކ ސެސ  ޯޓީސީޓޫލ ސ  ޯއެކ ސެލެރޭޓަރ )19 Tools (ACT) -Access to COVID

 Accelerator ީޯއެނ މެނ ނަށ 19ޯޯ-ކ ވިޑ ޯއަކ ޯއަދި ޯއުފައ ދައި ޯހ ދައި، ޯވެކ ސިނ  ޯއަދި ޯފަރުވާ ޯޓެސ ޓުތަކާއި ގެ
ޯހަމަހަ ޯއަމާޒަކީ ޯގެ ޯކ ވެކ ސ  ޯއިނ ތިޒާމެކެވެ. ޯމަސައ ކަތ ކޮށ ދޭ ޯފެނ ވަރުގައި ޯުދނިޔޭގެ ޯފ ރުކޮށ ދިނުމަށ  ޯޯއޭސީޓީޯމައަށ 

ޯކ ިވޑ  ޯދަށުނ  ޯގެ 19ޯޯ-އެކ ސެލެރޭޓަރ ޯއުފައ ދަިއ، ޯއެ ޯހަުލވިކޮށ ، ޯހ ދުނ  ޯހިސާެބއ ގައި،ޯވެކ ސިނ  ޯހުރިހާ ދުނިޭޔގެ
ޯޯވެ.ދިނުމެއެނ މެނ ނަށ ޯއިނ ސާފުވެރިކަމާއެުކޯފ ރުކ ށ 

ޯކ ވިޑ  ޯދައުރަކީ ޯމުހިއ މު ޯއެނ މެ ޯގެ ޯއެނ މ19ޯޯެޯ-ކ ވެކ ސ  ޯދިޔުމާއި، ޯަބލަމުނ  ޯގާތުނ  ޯމަސައ ކަތ ތައ  ޯހ ދުމުގެ ވެކ ސިނ 
ޯފަރާތެއ  ޯފަރުމާކުރާ ޯވެކ ސިނ  ޯފަރާތ ތަކުޯއެކަށީގެނ ވާ ޯކަމާެބހޭ ޯކުރިނ ،ޯގެފާހަގަކުރުމެވެ. ޯިލުބމުގެ ވެކ ިސނ ޯޯހުއ ދަތައ 

ޯދާނީޯ ޯއިނ  ޯކ ވެކ ސ  ޯއިތުރުކުރުމަށ  ޯގާިބލިއ ޔަތު ޯއުފެއ ދުނ ތެިރނ ގެ ޯގޮތުނ ، ޯާބުރއެޅުމުގެ ޯއުފެއ ދުމަށ  ހަލުވިކަމާއެކު
ޯއެހީތެރިވަމުނ ނެވެ.ޯ

ޯލިުބ ޯހުއ ދަތައ  ޯޖެހޭ ޯލިެބނ  ޯވެކ ސިނަށ  ޯގޮތެއ ގައި ޯއާނ މު ޯކުރަނީ، ޯކަނ ތައ  ޯފަރާތ ތަކުނ ޯމިގޮތަށ  ޯއުފައ ދާ ޯކުރިނ ، މުގެ
ޯމިވަގުތުޯ ޯނަމަވެސ ، ޯޖެހިލުނ ވާީތއެވެ. ޯކުރުމުގައި ޯއިނ ވެސ ޓަަމނ ޓުތައ  ޯއިތުރު ޯޭބނުނ ވާ ޯއުފެއ ދުމަށ  ޯގިނައިނ  ވެކ ސިނ 

ޯފަރާ ޯއުފައ ދާ ޯލިެބނ ެދނ  ޯހުއ ދަތައ  ޯޖެޭހ ޯލިެބނ  ޯވެކ ސިނަށ  ޯކަމުނ ، ޯޙާަލތެއ ގައި ޯަބލިމަޑުކަމުގެ ޯއޮތީ ތ ތަކުނ ޯދުނިޔެ
ޯމަޑުކުރާނަމަ،ޯވެކ ސިނ ތައ ޯއެނ މެޯހަލުވިކޮށ ޯއުފެއ ދުމުގައިޯދަިތޯއުނދަގޫތައ ޯދިމާވާނެއެވެ.ޯ

ޯ
ޯ؟ވެކ ސިނ ޯލިބޭނީޯކޮނ އިރަކ19ޯޯޯު-އަހަރެނ ޯދިރިއުޅޭޯޤައުމަށ ޯކ ވިޑ ޯ

ޯނިނ 19ޯ-ކ ވިޑ  ޯއެއ ޗެއ ކަމުގައި ޯރަނގަޅު ޯެއއީ ޯތަހުލީލ ތަކަށ ަފހު، ޯޖެހޭ ޯހަދަނ  ޯވެކ ސިނ  ޯކަމާެބހޭޯގެ ޯއެއަށ  މައި
ޯނިސ ަބަތށ ޯ ޯދިރިއުޅޭ ޯމީުހނ  ޯއެޤައުމެއ ގައި ޯޤައުމަކަށ ، ޯހުރިހާ ޯަބއިވެރިވާ ޯކ ވެކ ސ ގައި ޯދިނުމާއެކު، ޯހުއ ދަ ފަރާތ ތަކުނ 

ޯރިޢާޔަތ ކޮށ ،ޯވެކ ސިނ ޯއެޤައުމުތަކަށ ޯފ ރުކޮށ ދެވޭނެއެވެ.

ޯޭބުނނ ާވހިނދު ޯއެނ މެނ ވެސ  ޯުދނިޔޭގެ ޯމުޅި ޯވެކ ސިނަށ  ޯދިނުމަީކޯމިވަގުތު ޯއެއ ފަހަރާ ޯެއނ މެނ ަނށ  ޯވެކ ސިނ  ،
ޯއަ ޯނުވަތަ ޯމަސ ތަކެއ  ޯދިނުމަށ  ޯޑ ޒ ތައ  ޯވެކ ސިނ  ޯޭބނުނ ވާ ޯއެނ މެނ ނަށ  ޯވާނެއެވެ.ޯހުރިހާ ހަރުތަކެއ ވެސ ޯޯއުނދަގޫކަމަކަށ 

ޯވޭތުވެދާނެއެވެ.

ޯދިޯ ޯވެކ ސިނ  ޯފުރަތަމަ ޯސިއ ޙީއެނ މެ ޯދެވޭނީ ޯއިސ ކަނ  ޯކުރޯާޯޯނުމުގައި ޯމަސައ ކަތ  ޯދާއިރާގައި ޯއިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއާއި
ޯކ ވިޑ  ޯއެއީ ޯޞ19ޯި-ފަރާތ ތަކަށެވެ. ޯސަަބުބނ  ޯޚިދުމަތ ގެ ޯއިޖުތިމާޢީ ޯއަދި ޯދެނ ޯއ ޙީ ޯކުޑަކުރުމަށެވެ. ޯއަަސރު ޯކުރާ ތަކަށ 

ޯސަަބުބ ޯަބއ ޔެއ ގެ ޯކުރާ ޯތަޙައ މަލު ޯމީހުނ ނަާށއި، ޯދުވަސ ވީ ޯދެވޭނީ ޯއިސ ކަނ  ޯދިނުމުގައި ޯކ ވިޑ ވެކ ސިނ  19ޯ-ނ 
ޯޤައުމުތަކުގައޯިޯ ޯއެކި ޯފަރާތ ތަކަށެވެ. ޯޮބޑު ޯފުރުޞަތު ޯމަރުވުމުގެ ޯަބލީގައި ޯނުވަތަ ޯޮބޑުވެދާނެ ޯޙާލަތު ޯަބލީގެ ޖެހިއ ޖެނަމަ

ޯއަ ޯދެޭވ ޯވެކ ސިނ  ޯމިކަމާމިގިނ ތިތަކުނ  ޯތަފާތުވެާދނެއެވެ. ޯޞިއ ޙޯީޯޯދަދުތައ  ޯއެޤައުމެއ ގެ ޯމަޢުލޫާމތުަތއ  ޯފަހުގެ ެބހޭ
ޯށ ދޭނެއެވެ.ވުޒާރާއިނ ޯފ ރުކޮ

ޯ

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
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United Nations Children’s Fund, Telephone  (960) 3343333, H. Thuniya Building; 5th floor, Boduthakurufaanu Magu, 

Male' 20311, Male’, Republic of Maldives, Email    male@unicef.org 

ޯ
ޯ؟ކޮރ ނާވައިރަސ ޯވެކ ސިނ ޯލިބޭނީޯކޮނ ފަރާތ ތަކަށ 

އެއީޯޞިއ ޙޯީޯިބލިއަނ ޯޑ ޒ ޯއުފެއ ދުމެވެ.2ޯޯވަނަޯއަހަރުޯނިމެނ ވާއިރަށ ޯވެކ ސިނ ގ2021ޯޯެމިވަގުތުޯކ ވެކ ސ ގެޯއަމާޒަކީ،ޯ
އަސ ޯޙާލަތަކަށ ޯގޮސ ދާނެޯފަރާތ ތަކަށ ޯަބލީގެޯސަަބުބނ ޯމަރުވެދާެނޯނުވަތަޯސީރި،ޯއަދިޯއިޖުތިމާޢީޯދާއިރާގެޯފަރާތ ތަކާއި

ފުދޭވަރަށ ޯއުފެއ ދޭޯމިނ ވަރެކެވެ.ޯމިއީޯޮބޑުޯކާމިޔާީބއެކެވެ.ޯނަމަވެސ ،ޯފުރަތަމަޯއަހަރުތަކުގައިޯއާނ މުޯއެނ މެނ ނަށ ޯ
ޯނަގަމުނ ދާޯސ ވެކ ސިނ ޯލިުބނ ޯދަތިވާނެއެވެ.ޯުވމާއެކު،ޯތިާބއާއި،ޯޢާއިލާއާއިޯމުުޖތަމަޢުގެޯރައ ކާތެރިކަމަށ ޓަކައިޯމިހާރުވެ

ދިޔުނ ޯމުހިއ މެވެ.ޯއޭގެޯތެރޭގައިޯގައިދުރުކަނ ޯެބހެއ ޓުނ ،ޯއަތ ޯދޮވުނ ޯއަިދޯމާސ ކުޯއަޅައިގެނ ޯޯޯމުނ ފިޔަވަޅުތައ ޯނަގަ
ޯއުޅުނ ޯހިމެނެއެވެ.

ޯ
ޯ؟ވެކ ސިނ ޯދޭނ ޖެހޭނެތ19ޯޯަ-އަހަރެނ ގެޯދަރިފުޅަށ ޯކ ވިޑ ޯ

މާޢީޯދާއިރާގެޯފަރާތ ތަކަށާއި،ޯކ ވެކ ސ ޯގައިޯރޭވިފައިވަނީ،ޯވެކ ސިނ ޯދިނުމުގައިޯފުރަތަމަޯއިސ ކަނ ދޭނީޯޞިއ ޙީޯއަދިޯއިޖުތި
ޢުމުރުނ ޯދުވަސ ވީޯފަރާތ ތަކާއި،ޯވައިރަސ ގެޯސަަބުބނ ޯމަރުވެދާނެޯނުވަތަޯސީރިއަސ ޯޙާލަތަކަށ ޯދިޔުމުގެޯފުރުޞަތުޯއެނ މޯެޯ

ޯފަރާތ ތަކަށެވެ. ޯކ ވިޑ ޯޮބޑު ޯޭރވިފައިވަނީ، ޯޚިދުމ19ޯަ-މިގޮަތށ  ޯމަދުކޮށ ،ޯޞިއ ޙީ ޯޙާލަތުތައ  ޯސީރިއަސ ވާ ޯސަަބުބނ  ތ ޯގެ
ޯއަދާކު ޯމަސ ޢޫލިއ ޔަތު ޯޮބޑު ޯފަރާތ ތަކަށ ފ ރުކޮށ ދިނުމުގެ ޯމަސައ ކަތ ކުރާ ޯދާއިރާގައި ޯޞިއ ޙީ ޯރައ ކާތެރިކަނ ޯޯރާ ދޭނ ޖެހޭ

ޯދިނުމަށެވެ.ޯ

ޯއެހެނ ކަމުނ ،ޯ ޯވެކ ސިނ  ޯަފށާ ޯދޭނ  ޯދުވަސ ވަރުގައި ޯފުރަތަމަ ޯނާދިރުކަމެކެވެ. ޯދިނުމަކީ ޯވެކ ސިނ  ވެކ ސިނ ޯކުޑަކުދިނ ނަށ 
ލިިބގެނ ދާޯފަރާތ ތައ ޯއަަބދުވެސ ޯދާނީޯރިޢާޔަތ ޯކުރެވެމުނ ނެވެ.ޯޑަބ ލިޔު.އެޗ .އ ޯނުވަތަޯހެލ ތ ޯމިނިސ ޓ ރީޯއިނ ޯމިއަނ ަނޯ

ޯބަދަލުތައ ޯަބލައިލުނ ޯރަނގަޅެވެ.

ޯކަމުގައިވިޔަސ ،ޯދަރިފުޅަށ 19ޯ-ކ ވިޑ  ޯނުދެވުނު ޯޯވެކ ސިނ  ޯގަޅަފަތުގައި ޯވެކ ސިނ ތައ  ޯއެހެނ  ޯދިނުމަށ ޯވާއިދުނ ދޭނ ޖެހޭ
ޯހުރިހާޯެބލެނިވެރިނ ވެސ ޯސަމާލުވާނ ވާނެއެވެ.

ޯ
ޯ؟ވެކ ސިނ ޯއަނ ނަނ ދެނ ޯދަރިފުޅާއިޯޢާއިލާގެޯރައ ކާތެރިކަނ ޯދަމަހައ ޓާނީޯކިހިނެތ 19ޯޯ-ކ ވިޑ ޯ

ޯވަނީއެވެ.މިަބއެއ ޯފިޔަވަޅުތައ ޯތިރީގައިޯޯރައ ކާތެރިކަމުގެޯގޮތުނ ޯއެޅިދާނެ

ޯ.ހިމެނޭޯސެނިޓަިއޒަރއެއ ޯބޭނުނ ކޮށ ގެނ ޯއަތ ޯަރނގަޅަށ ޯދޮވެޯސާފުކުރުނ ޯލ ކަހ ލ ބ ނިޯލައިގެނ ޯުނވަތަޯއަފެނާއިޯސައިޯ-

ޯ.މީޓަރުގެޯދުރުމިނ ޯެބހެއ ޓުނ 1ޯއެހެނ ޯމީހުނ ނާއިޯތިމާއާޯދޭެތރޭގައިޯޯ-

އެހެނިހެނ ޯޢަލާމާތެއ ޯގ19ޯޯެ-ތިާބޯނުވަތަޯތިާބގެޯދަރިފުޅުޯުހނ ޯއައިސ ،ޯކެއ ސާ،ޯނޭވާލަނ ޯއުނދަގޫވެޯނުވަތަޯކ ވިޑ ޯ-
ޯ.ފެނިއ ޖެނަމަ،ޯލަސ ނުކޮށ ޯޞިއ ޙީޯފަރުވާޯހ ދުނ 



 

 
United Nations Children’s Fund, Telephone  (960) 3343333, H. Thuniya Building; 5th floor, Boduthakurufaanu Magu, 
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އ ނަމަޯމީހުނ ޯއެއ ވެޯއުޅޭޯތަނ ތަނަށ ޯނުދިޔުނ .ޯަބނ ދުވެފައިވާޯތަނ ަތނުގައިޯމަޑުޯނުކުރުނ .ޯއަދިޯއާނ މުޯސަރަހައ ދެޯ-
ޯގައިދުރުކަނ ޯެބހެއ ޓުނ .

،ޯފޮތިޯމާސ ކެއ ޯފެތުރޭޯސަރަހައ ދެއ ގައިޯދިރިއުޅޭޯނަމ19ޯަ-ދިޯކ ވިޑ އަޯގައިދުރުކަނ ޯނުެބހެއ ޓޭޯފަދަޯތަނެއ ގައިޯނަމަޯ-
ޯބޭނުނ ޯކުރުނ .ޯއަދިޯމާސ ކުޯގިނަޯގިނައިނ ޯފެނާއިޯސައިބ ނިޯޭބނުނ ކޮށ ގެނ ޯދޮވުނ .

 ގޭތެރެޯރަނގަޅަށ ޯވައިޯދައުރުވާގޮތަށ ޯެބހެއ ުޓނ .ޯ-


