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ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮލެޖުން ބޭރުގެ މުދައްރިސަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ފުރުޞަތު ދިންނަމަވެސް، )  ރ(

އެފަދަ މީހަކު ކިޔަވާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލާވަޅާ ނުގުޅޭ އެއްވެސް ޚިޔާލާތެއް  ފެތުރުމަށް އެ 

  . ކުރިއަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ  ކޮށްގެން ނުވަތަ ފުރުޞަތު ބޭނުން

 ލަފުޒު ގެ މާނަ .3
މިފަދަ . އިން މާނަ ކުރަނީ އުނގެނުމާ ބެހޭ ކަމަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެ ތިބޭ ތިބުމަށެވެ" ކިލާސް"

ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ލެކްޗަރ ތަކާއި، ޓިއުޓޯރިއަލް ތަކާއި ލެބޯރަޓަރީ ޕްރެކްޓިކަލްތަކާއި ވާރކްޝޮޕް 

  .ތަކާއި ކްލިނިކަލް ހަރަކާތްތައް ފަދަ ބައްދަލުވުންތައް ހިމެނެއެވެ ސެޝަން 

  ސިޔާސަތު ހިންގުމާއި ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން  .4
މި ސިޔާސަތު މުޅި ކޮލެޖަށާއި ކޮލެޖުގެ ފެކަލްޓީ ތަކަށާއި ސެންޓަރު ތަކަށާއި ކެމްޕަސްތަކަށިާއ 

  .މަޤާމުތަކަށް ވެސް ހިނގާނެއެވެޑިޕާޓްމަންޓް ތަކަށާއި ލެބޯރަޓަރީ ތަކަށާއި ފަރުދީ 

 .އިން ފެށިގެންނެވެ 2009 ފެބްރުއަރީ 1 މި ސިޔާސަތަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާނީ

  

 


