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އެޑިޓަރގެ ބަސް

މަރުޙަބާ
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ” ޖޫން  -ޑިސެމްބަރ “  0202ގެ
އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ

ނިއުސްލެޓަރ އަށް،

ކިޔަމެވެ .މި ނިއުސްލެޓަރ ގައި ހިމެނޭނީ  0202ގެ ޖޫން
އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުނު މުހިންމު
ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއާއި ގުޅުންހުރި
ލުއި

އެހެންކަމުން

މައުލޫމާތެވެ.

މި

ހިންގިފައިވާ

ހަރަކާތްތަކުގެ

ތަފްސީލް

ދައްކުވައިދޭ

ފޮޓޯތައް

ހިމެނޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންނަށް

ކިޔާލަން

މުއްދަތުގެތެރޭގައި
އަދި

ފަސޭހަވާނެފަދަ

ލިޔުންތައް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

ހަރަކާތްތައް

ބޮޑު ބަދަލަކާއި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް

މިފަހަރުވެސް
ގޮތަކަށް

ޤައުމީ

ކުތުބުޚާނާއަކީ

މަދްރަސާތަކުގައި

ޢާއްމު

ކިޔަވާ

ހާސިލް ކުރުމަށް ޮކލެޖް،

ރައްޔިތުންގެ

ދަރިވަރުންނާއި

މަތީ

އިތުރުން
ތައުލީމް

ޔުނިވަރ ސިޓީތަކުގައި ތައުލީމް

ހާސިލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި އެއްތަނެވެ.
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
މިއުޒިއަމް ބިލްޑިންގ އ
މެދުޒިޔާރަތް މަގު
މާލެ ،85102 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން،0557855 :
ފެކްސް0010718 :
ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު( ،މާފަންނު މަދަރުސާ ފުރަގަސް)
މާލެ ،85000 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން0557808 :
ވެބްސައިޓްwww.nlm.gov.mv :
އީމެއިލްinfo@nlm.gov.mv :

ފިލާވަޅު ދަސްކުރާނެ ރަނ ގަޅު މާހައުލަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން
ބޭނުންވާނެ

ދިރާސާތަކަށް

އެންމެ

މައުލޫމާތު

ގިނައިން

އެއްތާކުން ލިބެން ހުންނަ އަދި ލިބެންޖެހޭ ތަންވެސްމެއެވެ.
އަޅުގަނ

ޑުމެންގެ

އެކަން

މަޤްސަދަކީވެސް

އެހެން

ވެގެންދިއުމެވެ .އެކަމަށްޓަކައި އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް
ތަން ކުރިއަރުވައި،

ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ރަނ ގަޅު

އެކަށޭނަ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް މި ގެންދަނީ ކެނ ޑިނޭޅި
މަސައްކަތް

ކުރަމުންނެވެ.

ބަދަލުތަކެއް

ގެނެވި

ގެންނަމުންނެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ
އިތުރު

ޮގތުން

ބަދަލުތައް

ބޮޑެތި
މިދަނީ

ފިލާވަޅާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މަޝަވަރާކޮށް އެސައިގްންމެންޓްތައް ނިންމުމުގެ ފަސޭހައަކަށް މިހާރު އެވަނީ " ކިޔަވަތި"
ނަމުގައި ޚާއްޞަ ތަނެއް ހެދި ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައެވެ .މިހާރު އެތަނުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ބޮޑެތި
ކުރިއެރުންތަކެއް ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި ގެނެވޭނެއެވެ.
ކުރިއަށް ޮއތްތަނުގައި ލައިބްރަރީގެ ސަރ ވިސް އޭރިޔާއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެއެވެ.

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް

ފަސޭހަ މާހައުލަކާއެކު ދެވޭ ޚިދުމަތްވެސް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދީލަތި އެހީގެ ދަށުން
ކުރެވޭ މިމަސައްކަތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފެށޭ  0200ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު
މިކަން ޙަޤީގަތަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ .މިފުރުސަތުގައި ދިވެހި ބޭންކަށް ނުހަނު އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.
ކޮވިޑް 2 1 -ގެ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި ޮއންލައިންކޮށް ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ފިޒިކަލްކޮށް ދޭންފެށި އެ ވަބާގެ ސަބަބުން
ނުފެށިހުރި ބައެއް ޚިދުމަތްތައްވެސް އެވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި މި ކުތުބުޚާނާގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓި މީޑިޔާ
ލައިބްރަރީގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާއިރު ކައިރި ކުރިމަގެއްގައި އިތުރު ބަދަލު ތަކަކާއެކު އެތަންވެސް
ހުރިހާ ކުޑަކުދިންނަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ އުއްމީދަކީ ބޮޑެތި އެކަށޭނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ލައިބްރަރީއަށް ގެނެވި ޚިދުމަތް ޯހދާ ފަރާތްތަކަށް
ކުރިއަށްވުރެ ރަނ ގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވުމެވެ.

މި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގައި ކުރެވޭ ބައެއް މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ބައެއް ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

އަދި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ތަނުގެ

ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްދެއްވާ ބުރަ މަސައްކަތައް ނިހާޔަތައް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަހްމަދު މުހްސިން
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓެޖް
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ދާދިވަރު ހަރަކާތް
ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގައި ޮކންމެ ޮހނިހިރު ދުވަހަކު ހިންގޭ " ދާދިވަރު"

ހަރާކަތް ކުރިއަށް ދަނީ

ކުޑަކުދިންމަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައެވެ .ނަން ނޯޓްކުރުމަށް ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން މެސެޖްކޮށް ކުރިއަށް
ނަން ނޯޓްކޮށްގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މިހަރަކާތުގައި ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވަމުން ގެންދެއެވެ .ހާއްސަ
ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމަށް އެދުވަހަކާ ގުޅޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ކުދިންގެ ތަފާތު ހުނަރު ދައްކާލެވޭ
ކަހަލަ ކުރެހުމުގެ އަދި ކްރާފްޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފޭސްބުކްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.
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އިޤްރާ ބުކް ފެއަރ
މ އަހަރުގެ ޖުލައި  2 2އިން  2 2ޑިސެމްބަރ އަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރ ސިޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި " އިޤްރާ
ބުކްފެއަގައި

ޤައުމީ

ކުތުބުޚާނާގެ

ފަރާތުން

ކުޑަކުދިންނަށް

ހާއްސަކޮށްގެން

ރީޑިންގ

ކޯނާރ އެއް

ތައްޔާރުކޮށް

ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ .ކުޑަކުދިންގެ މިކޯނަރ އިން ކުރިއަށް ގެންގެވުނު ތަފާތު ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަޕެޓް ޝޯ ،މިންހާގެ
ވާހަކަ ކިޔައިދިނުން ،ޅެން ،ބަނ ދި އަދި ޤައުމީ ލަވަ ކިޔުމުގެ އިތުރުން މިޒޫ ދައްތަގެ ބަނ ދި ތަމްސީލު ފަދަ ގިނަ
ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .ގިނައަދަދެއްގެ އާންމުން ޒިޔާރަތް ކުރި މިހަރަކާތުގައި ފޮތް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން
ބައިވެރިވެ ފޮތް ވިއްކާފައިވެއެވެ .މިހަރަކާތުގައި އާންމުންނަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮއްދެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި
ހަމަ އެހެންމެ ،ކުތުބުޚާނާގެ ސްޓޯލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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ހިޔާލު :ކޮވިޑް 11-ގެ ނުރައްކާ ނިމުނީބާ!

ޓލެރަންސް" ޕޮލިސީއަކީ ދިވެހި ރާއްޖެ ފަދަ ޓުއަރިޒަމްއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމައަކަށް
ނިޔުޒިލެންޑްގައި ބޭނުންކުރާ " ޒީރޯޮ -
އަމަލުކުރެވޭނެފަދަ ޕޮލިސީއެއްކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ.

ހަގީޤަތައް ވިސްނައިފިނަމަ ހަމަކުއްލިއަކަށް ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެ

މިހާތަނަށް އުފެއްދިފައިވާ ވެކްސިންއަކީ ކޮވިޑްގެ ހުރިހާ ވޭރިއަންޓްތަކަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭ ޒަރީޔާއަކަށް ނުވާނެކަން
ޔަގީނެވެ .އަދި،

ޤައުމެއްގެ އާބާދީގެ  %222މީހުންނަށް ވެކްސިނުން ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން އެއްފަހަރާ ޯހދައިނުދޭވޭނެކަން

ވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

މިހުރިހާކަމެއް މިގޮތަށް އޮތްނަމަވެސް ކޮވިޑް21 -ގެ ނުރައްކާތެރިކަމުން އަރައިގަނެ އެއާއެކު ދިރިއުޅުން

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ހާއްސަ  3ކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 .2ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ވެކްސިން
ބެލެވޭގޮތުގައި ކޮވިޑް 21 -ގެ ބަލީގެ އަސަރުތައް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާވަރު ކުޑައެވެ .އެހެންނަމަވެސް މިބަލީގައިވެސް
ތަފާތު

އުމުރުގެ ކުޑަކުދިން ވަނީ މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައެވެ .ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ވެކްސިން ތައާރަފްކުރެވި އާއްމުކޮށް

ބޭނުންކުރެވެންފެށުމަކީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތައް އާންމު ހާލަތައް ރުޖޫއަވުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަސީލަތެވެ.
 .0ގުޅަބޭސް ތައާރަފްވުން
ކޮވިޑް 21 -ގައި ބޭނުންކުރަމުން ދާ " ވައިރަލް ބަލިތަކަށް ހާއްސަ" ބޭސްތަކުގެ އިތުރުން މިބައްޔަށް ހާއްސަ ބޭސް
ތައާރަފްވެ މިބަލީގެ ހައްސަ އަލާމާތްތަކާއި ހަނ ގުރާމަކުރާނެ ރަނ ގަޅުފެންވަރެއްގެ ބޭސްތަކެއް ލިބުން އެއީ ކޮވިޑް-
 21އިން "ފުރާނަޔަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް" ގެ ކެޓަގަރީއިން "ސަމާލުވާންޖެހޭ ބަލިތައް" ކުގެ ކެޓގަރީއަށް ބަދަލުވާން
ފަހިވާނެ މަގެކެވެ.
 .3ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަވަސްވުން
ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވުމަށް ދިމާވި އެއް ސަބަބެއްކަމުގައި ވަނީ "އޭސިމްޓަމެޓިކް" މީހުންގެ ފާރާތުން އެބަލީގެ
އަލާމާތްތައް ނުފެނި ގައިންގަޔަށް އެރުމެވެ.

މިކަމުގެ ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އަވަސްވުމެވެ.

ޮކންޓެކްވިކަން ޔަޤީންވެ ޓެސްޓް ހަދާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ .އެކަމަކު އަލާމާތް ނުފެނި އަދި ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ
ނުލިބި ލަސްވުމުން އިތުރު އެތައްބަޔަކަށް މިބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުވެއެވެ.
ތަރުޖަމާ :ދަ ވޮޝިންގްޓަން ޕޯސްޓް ”ހިޔަރ އިޒް ވަޓް އިޓް ޓޭކްސް ޓު އެންޑް ކޮވިޑް 19-ޕެންޑަމެކް“
ލިޔުނީ :ލިއެނާ އެސް ވެން
ތާރީހް 6 :އޮކްޓޫބަރ 2021
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ކިންޑަރ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ޒިޔާރަތް
 61ޑިސެމްބަރ  0206ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ކިންޑަރ ޕްރީސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް
ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ 661 .ދަރިވަރުންނާއި އަދި ޓީޗަރުންވަނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓީމީޑިއާ
ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްތައް ބަލާލާފައެވެ .މިހަރަކާތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޕަޕެޓް
ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަ ކިޔައިދިނުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުވެ .ކުޑަކުދިންނަށް މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުން ހާމަވެގެން
ދަނީ ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޚިދުމަށްތަކަށް އާންމުން ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރެވެ.
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ކުޑަކުދިންގެ ކުރު ވާހަކަ މުބާރާތް
ކުޑަކުދިންގެ ފޮތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑީއާ ލައިބްރަރީގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ކުރިއަށް
ގެންދިޔައީ ކުރު ވާހަކަ ލިޔުމުގެ މުބާރާތެކެވެ .ހަތަރު އުމުރުފުރާއަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި
މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފައްދައި އަދި ކުޑަކުދިންގެ ކިބައިގައި
ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށް މަގު ހުޅުވައިދިނުމެވެ.
އުމުރުފުރާތަކުން ވަނަވަނައަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން
ބައިވެރިން
ގިންތި

7

ވާހަކައިގެ ނަން

ނަން

އުމުރު

 1އަހަރުން ދަށް

އައިމިނަތު އަފާފް ހުސެއިން

6

އާފްގެ ރޯދަ

 7އަހަރާއި  62އަހަރާއި ދެމެދު

އައިމިނަތު ރޫޔާ ހުސެއިން

7

ކުޑަ ކުޑަ ބުޅަލާއި މާކަނާ

 11އަހަރާއި  61އަހަރާއި ދެމެދު

އިބްރާހީމް ޝިމްރާން ހަމީދު

12

ޝިމްރާނުގެ ބައްޕަޔާއެކީ އުފާވެރި ވަގުތު ކޮޅެއް!

 11އަހަރާއި  61އަހަރާއި ދެމެދު

ފާތިމަތު ނިހާލް

16

އައުފާގެ ޕަރީ ދައްތަ

 6އަހަރުން ދަށް

މަޝްޢަލް މަހުރޫސް އަހުމަދު

5

މަޝްޢަލް އަކީ އެހީތެރިވާ ކުއްޖެއް!

 7އަހަރާއި  62އަހަރާއި ދެމެދު

ޒުލްކިފްލީ ބިން މުހައްމަދު ވަލީދު

10

އެކުވެރިޔާ

 11އަހަރާއި  61އަހަރާއި ދެމެދު

ޙައްވާ ހަމްސާ

11

ކޮތަރާއި ހިނި

 11އަހަރާއި  61އަހަރާއި ދެމެދު

ފާތިމަތު ޔުޝްފާ

16

ހަސަދަވެރިވުން

 6އަހަރުން ދަށް

ބަތޫލް ބިންތު ހަސަން ސަނީޒް

6

މޯލީ

 7އަހަރާއި  62އަހަރާއި ދެމެދު

އަލްކާ ބިންތު ސިރާޖު ސޯލިހު

7

ބޮޑާވުމުގެ ނަތީޖާ

 11އަހަރާއި  61އަހަރާއި ދެމެދު

އިބްރާހީމް ފައްޔާހު ފަޒީލް

13

ފަރުކޮޅު ދަތުރު

 11އަހަރާއި  61އަހަރާއި ދެމެދު

މަރިޔަމް ޒިފްޝާ މުހައްމަދު
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އަގުނުކުރެވޭ ނިއުމަތް

ވަނަ

1
ވަނަ

2
ވަނަ

3
ވަނަ
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ހސެ ި
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ރ ަ
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ތ ި
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ބގީޗާ ހާދަ ރީއްޗ!
ސްކޫލްގެ ަ

ދ
މ ު
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ި
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މަލަކް

ހަރު މީހުން ބުނެއުޅޭގޮތުގައި ފޮތެއް ހުޅުވާލުމަކީ އެހެން ދުނިޔެއެއް ،އެހެން
ތަޖުރިބާތަކެއް ،އެހެން މާހައުލަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެކެވެ.
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ްކުޑަކުދިންގެ ކުރު ވާހަކަ މުބާރާތ
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ވރުން 18
ރ ަ
ގ ދަ ި
އންފޮމޝަން ސާވިސް ެ
ނޑް ި
އބްރަރީ އެ ް
ނ ލަ ި
ނޑަމެންޓަލް އި ް
ފަ ް
ރތްކުރުން.
ސޓީއަށް ޒިޔާ ަ
ޤއުމީ ޔުނިވަރ ި
ހރާއްޖގެ ަ
އ ދިވެ ި
ޑިސެމްބަރ  8581ގަ ި

ވރުން 15
ރ ަ
ގ ދަ ި
އންފޮމޝަން ސާވިސް ެ
ނޑް ި
އބްރަރީ އެ ް
ނ ލަ ި
ނޑަމެންޓަލް އި ް
ފަ ް
ރއަށްޒިޔާރަތްކުރުން.
އބްރަ ީ
އ ވިލާ ކޮލެޖް ލަ ި
ޑިސެމްބަރ  8581ގަ ި
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ވރުން 50
ރ ަ
ގ ދަ ި
އންފޮމޝަން ސާވިސް ެ
ނޑް ި
އބްރަރީ އެ ް
ނ ލަ ި
ނޑަމެންޓަލް އި ް
ފަ ް
ޑވްސްއަށް
އފް މޯލް ި
ސޓީ ޮ
އ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރ ި
ޑިސެމްބަރ  8581ގަ ި
ޒިޔާރަތްކުރުން.

އއި އެކު!
މ ާ
ގ ޤައުމީ ޓީ ް
ރއްޖ ެ
ވއްޒަފުން  -ދިވެހި ާ
މ ަ
ޚނާގެ ު
ޤައުމީ ކުތުބު ާ
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އށް
ނ ަ
ބޚާ ާ
ތން  0އޮކްޓޫބަރ  8581ގައި ޤައުމީ ކުތު ު
ނޓީގެ ފާރާ ު
ފރު ޔު ި
ދުވާ ަ
ނ
ސކް ހަދިޔާކުރު ް
ސެނެޓައިޒަރ އަދި މާ ް

ރތްކުރުން
އމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ޒިޔާ ަ
ނސީގެ އިސްބފުޅުން ޤަ ު
ޖ ް
ރގް އެ ެ
ޑ ަ
ނެޝަނަލް ް
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ނގައި
ގ ކެމްޕެއި ް
ނ ހލުންތެރިކަމު ެ
ގ ު
ނ ު
ޓވުމަށް ހި ް
ނޔާ ހުއް ު
އ ި
ކރާ ަ
ހނުންނަށް ު
އަން ެ
ނ
ވ ް
ވރި ު
ބއި ެ
ވޒަފުން ަ
މ ަ
ޚނާގެ ު
ޤައުމީ ކުތުބު ާ

ނ ފޮތް
ދވު ު
ކރިއަށް ގެން ެ
ށގެން ު
ނނަށް ހާއްސަކޮ ް
ވއްޒަފު ް
މ ަ
ޚނާގެ ު
ޤައުމީ ކުތުބު ާ
ނ
ރއި ް
ޝންގެ ތެ ެ
މަރާމާތުކުރުމުގެ ސެ ަ
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ޑވްސްގެ ފަރާތުން
އފް މޯލް ި
ބންކް ޮ
ދމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ެ
ޚނާގެ ހި ު
ޤައުމީ ކުތުބު ާ
ނ
ގއި ސޮއެކުރު ް
ސވުމު ަ
އއްބަ ް
ނމުގެ ެ
ދ ު
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި

ނ
ރ ް
ރ“އަށް ފޮތް ހަދިޔާކު ު
އބްރަ ީ
ޑގެ ލަ ި
ރތުން ”ކާ ު
ޚނާގެ ފަ ާ
ޤައުމީ ކުތުބު ާ
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Butterfly Effect
She ran as fast as she could. Her feet hit the grass in
rhythmic steps. The wind was harsh, cold, sharp. It blew
in her face and pushed her dark blonde locks backward.
Her cheeks were pink from running. Livia stopped, looking around. She was on a flat area of land, hardly any
trees were there. However, the space was mostly occupied by a lake. It looked as if it were made of glass, its
inky black surface reflecting the full moon.
Livia walked along the side of the lake, the sound of an
owl's hoot reaching her ears. A knot of worry was set
By Minha Mahjoob
deep in her heart. Her mother was sick, really sick. Disease was slowly spreading through her frail body, ready to break her at a moment’s
notice. The only way to save her was by giving her a golden orchid. It hadn't been
seen in centuries, but it was her mother’s only hope. So here Livia was, finding a
flower in the dead of night.
As the stars continued twinkling happily above her, she inhaled lengthily. She was at
the foot of the mountain, ready to start her climb up the mighty “Mors”, the mountain
where death was a commonplace. Welcomed almost.
Growing up, she had heard tales of the mountain. Most of them were far exaggerated
to keep children away. You’d think that it would be something about a big scary monster that leaps out of nowhere and bites your head off. But no, their stories were
much worse. It was said that the mountain itself was cursed, spirits had woven themselves into the mountain. Feeding of its most valued thing. The orchid's magic.
By the time the mountain's summit came to view, it was sunrise. The sky turned from
a deep Persian blue to a blush red, low clouds mixing the colors together. It would be
such a beautiful sight, if only she wasn't running out of time. Livia wiped the sweat
off her brow and continued upwards. Her breath came out in white puffs due to the
high altitude. A backpack was slung over her shoulder. Containing nothing but a few
loaves of bread and a bottle of water. She sighed. Exhaustion had finally crept up on
her.
Soon she discovered that contrary to her childhood beliefs, there really were no spirits that lurked around. The most unsettling thing was how quiet it was. It was as if
nothing lived up here. However, the surrounding was spectacular. The ground was
covered in an inch of soft snow that crunched under her feet. The rest of her home,
Solaris, seemed as if it were made of wooden building blocks from up here.
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A smile spread across her sun-kissed face, her unnaturally pointy canines gleaming.
She bent down, balancing on the heels of her feet. The orchids were actually here.
They grew on a small bush of green, hidden in a cradle in the mountains side. The
flowers were even more beautiful than she imagined. They looked as if they were
made of real gold. Every petal on every flower was perfect. All symmetrical. Livia
leaned towards them and took a deep whiff. They smelled better than they looked –
and they looked divine - like all good things accumulated into one.
She snapped off all the orchids. Livia had no idea how many she needed, so she just
took them all on impulse. She unzipped her bag and placed them inside. Quickly, she
got up and started to make her way down the mountain. A glance backward was not
even spared. That may have been the gravest mistake she had made.
When she saw her mother, tears started to run down her face. She looked worse than
when Livia had left. Her eyes were closed but it looked like a fitful sleep filled with
night terrors. The normally olive skin looked gaunt, pale and sunken around her features. Slowly she made her way to the bed.
“Mom. Mom, you need to wake up,” she said as softly as possible. Her mother did
not respond, but let out a small grunt, attempting to open her eyes. Livia had the flower petals in her hand. “Trust me okay. Don't let go yet.”
Saying that she gently pried her mother’s mouth open wide enough to place the petals
inside. At first nothing happened, tears started to form in the corner of her eyes. But
then her mother awoke. Her sage eyes seemed to glow with health. Her skin restored
to its former beauty. She lifted her hand and cupped Livia’s cheek.
“Dear daughter what have you done?”
Livia had managed to save her mother. They lived in peace, happiness. However soon
that temporary period of joy was destroyed. It was replaced by a reign of destruction
and bloodshed.
Rumour has it that it was due to the ghosts of Mors Mountain finally escaped their restraints. People say that someone had plucked the flowers that kept them at bay which
made them ravage Solarian lands. The golden orchids.
Livia’s adventure centres around the concept of the butterfly effect. Edward Lorenz
invented this in the 1960’s. The main idea of the butterfly effect is that one small action, whether it be insignificant or not, leads to a chain of others that happen because
of it.
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The easiest way to understand this theory is to think about this small story. The way I
was told this was as follows, a butterfly flaps its wings in China. It didn't do much except keep the butterfly afloat, right? Wrong. A hundred years later a devastating storm
of destruction washes over America. It floods and destroys everything in its path. Uprooting trees, knocking down houses. Killing people.
All because of the wind generated by that butterfly as it flapped its wings in the far
past.
The butterfly effect does not have to involve a butterfly (if someone says it does, well,
I’d advise you not to listen to them). This concept can be found almost everywhere in
our life if we pay attention. I personally learnt how to identify this in my life after a
Zoom session with Professor Ugail along with a few other kids. It really was an eyeopener and gave me a lot of perspective to the things that happen in my life.
When exploring new opportunities or carrying on with your day-to-day life just remember that even the smallest of things you do can lead to a lot of other events. Contrary to the “butterfly flaps its wings” and the story I have written above, the butterfly
effect can also bring a lot of happiness into your life. So, I would say to do as many
new things as possible. You never know where it'll end up taking you! :D
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Engaged Libraries, Build Communities: Stories from Sarawak, Malaysia & Indonesia

Webinar series 2021 session 4 was conducted
28th October 2021 via Zoom. Speakers from
Sarawak, Malaysia and Indonesia discussed
ways to engage libraries in building our communities and key challenges faced by librarians.
Ms. Salina Haji Zawawi from Sarawak State
library, Malaysia shared local content enrichment by Young Researchers and talents for cultural heritage sustainability. Ms. Dwi Ftrina Cahyaningtya and Dr. Ida F. Priyanto from Universitas Gadjah Mada, Indonesia shared pointers about fruitful library effort to change the
community.
Webinar was moderated and presented by Aminath Shiuna, director of Digitisation and Training Section.
Fundamental in Library and Information Service

Fundamentals of Library and Information Services (FLIS) training was held from
28th November to 13th December 2021. Total of 13 participants from school libraries, public libraries, college libraries and some other organisations participated.
The training basically covered all the basic knowledge to understand the library
field. The training was opened for public with free of cost. The participants visited
Villa College Library and Islamic University library and MNU Central Library as
field visits. The training was concluded with presentations given by the participants. It was rated as a successful program according to the participant’s evaluation form.
Public Programs & Outreach Service
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“Continual development: Australian
lesson on professional development for librarians”
was conducted on 12 July 2021 via Zoom. Speaker
Ms. Vicky Admunds shared general information
about Australian libraries and also how to develop
librarians. As librarians we need to be flexible and
be lifelong learners to develop.
Webinar was moderated and presented by Aminath
Shiuna, director of Digitisation and Training Section.

