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ނޫ ސް ބަ ޔާ ން
ކު ޑަ ކު ދި ން ގެ ދު ވު ން ބޭ އް ވު މަ ށް ބީ އެ މް އެ ލް އި ން ޓީ އެ ފް ޖީ އާ އި ގުޅި އް ޖެ
މު ޖު ތަ މަ ޢަ ށް އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު މު ގެ ގޮ ތު ން  3އަ ހަ ރު ގެ އެ ގް ރީ މެ ން ޓެ އް ގަ އި ސޮ އި ކޮ ށް ފި

-

މުޖުތަމަޢަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ޓޯޓަލް ފިޓްނެ ސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އާ އެކު " ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑް ސް ރަން" ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  3އަހަރުދުވަހުގެ
އެއް ބަ ސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޖިމް ހިންގާ ޓީއެފްޖީ އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބައިނަލް އަޤްވާމީ
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމުގެ މުހިންމުކަން ކުޑަކުދިންނަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި
ބާއްވާ ހަރަކާތެކެވެ.
މިއަހަރުގެ ދުވުން ފެށޭނީ އަންނަ މޭ މަހުގެ  13ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު  6:20ގައެވެ .ތިން އުމުރު
ފުރައަކުން ޖުމްލަ  600ކުދިން އެކުދިންެގެ ބެލެނިވެރިންނާއެކު މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.
އެއް ވަގުތެއްގައި ތިން އުމުރު ފުރާގެ ކުދިން ދުވުން ފެށި ނަމަވެ ސް ،އެކި އުމުރު ފުރާގެ ކުދިން ދުވުން
ފަށާނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކުންނެވެ .އެ ސަރަހައްދު ތަކަކީ:
3



އަހަރާއި  5އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ ކުދިން ދުވުން ފަށާނީ ބީއެމްއެލް މަޖީދީމަގު ބްރާންޗް

ކުރިމަތިންނެވެ.


 5އަހަރާއި  7އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ ކުދިން ދުވުން ފަށާނީ ބީއެމްއެލް ހެޑް އޮފީ ސް ކުރިމަތިންނެވެ.



 7އަހަރާއި  9އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ ކުދިން ދުވުން ފަށާނީ ބީއެމްއެލް ބާޒާރު ބްރާންޗް ކުރިމަތިންނެވެ.

3

އަހަރާއި  5އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާ ކުދިން މަޖީދީމަގުން ހުރިގޮތަށް ގޮ ސް ރަ ސްފަންނު ބީޗަށް ދުވުން

ނިންމާއިރު އަނެއް ދެ އުމުރު ފުރާގެ ކުދިން ދުވުން ފަށައިގެން މަޖީދީ މަގުން ދާ ކުދިންނާ ގުޅޭނީ ޗާންދަނީ މަގުން އައިހެވެ.
ދުވުން ނިމުމާއެކު ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިންނަށް މެޑަލް ދިނުން އޮންނާނީ ރަ ސްފަންނު ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަފާތު

ހަރަކާތްތަކާއެކުގައެވެ.
ބީއެމްއެލްގެ ފަރާުތުން އެއްބަ ސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ބީއެމްއެލް ރީޓެ އިލް ބޭންކިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު
ޝަރީފް ވިދާޅުވީ "ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުގެ ހައި ސިއްޔަތުން މުޖުތަމަޢަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ވަރަށް ބޮޑު އަޒުމެއް .ޓީއެފްޖީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ މުހިންމު މަ ސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ބީއެމްއެލްއަށް ލިބޭ ވަރަށް
ބޮޑު ފަޚްރެއް .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑް ސް ގެ އެހީގައި ބޭނުންތެރި މެ ސެޖްތަކެއް ލިބި މި އިވެންޓަކީ
ބައިވެރިން އުފާވާނޭ ފަދަ އިވެންޓަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް .މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކޮންމެ ބެލެނިވެރިއަކަށްވެ ސް
އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާ ސްކުރަން ޓީއެފްޖީއިން މި އިވެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް".
ސޮއިކުރުމުގެ ރަ ސްމިއްޔާތުގައި ޓީއެފްޖީގެ ސީ.އީ.އޯ ޙު ސެއިން ޒިނާން ވިދާޅުވީ " ޓީއެފްޖީ އަކީ ރާއްޖޭގައި
މިވަގުތު ހުރި ހަމައެކަނި ވެލްނަ ސް ސެންޓަރ އަދި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް އެންމެންވެ ސް އުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަނީ ބާރު
އަޅަމުން .ބީއެމްއެލް ވާއު ކިޑް ސް އަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހާއް ސަ އިވެންޓެއް .މި އިވެންޓްގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހީ ސަމާ ސާ
ކުރަމުން އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާއެކު ހިނގައި ދުވެ ހެދުމުގެ ފުރު ސަތު ލިބޭއިރު ދުޅަހެޔޮ ދިރުއުޅުމާ ގުޅޭ ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާ ތު
ލިބިގެންދާނެ .އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ބީއެމްއެލް އާ އެކު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތަށް މި އިވެންޓް ހެދޭނެ
ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި"

 26އޭޕްރިލް 2016

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

