މައި ހެލްތު ސެލްފް-ކެއަރ ފޯލިއޯ
މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް

މައި ހެލްތު ފޯލިއޯ މެދުވެރިކޮށް ވެކްސިނޭޝަން ޕޯޓަލް އަށް ރެޖިސްޓަރ ވުން
މައި ހެލްތު ފޯލިއޯއިން ތިބާއާއި ތިބާ ކުލުނުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯވިޑް 19-ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރެޖިސްޓަރކުރާށެވެ.

ރެޖިސްޓަރކުރުން
ނ އަޕް/ރެޖިސްޓަރ ކުރާއިރު ކުރާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ސައި ް
 .1ނަން
 .2ޖިންސު
 .3އުފަން ތާރީހު
 .4ގައުމިއްޔަތު
 .5ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަމްބަރު )ދިވެއްސެއް ނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު(
 .6ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރު )ބިދޭސީއެއް ނަމަ މިބައި ފުރިހަމަކުރުން މަޖުބޫރު(
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ގުޅޭނޭ ނަމްބަރެއް
 .8އީމެއިލް އެޑްރެސް އެއް
 .9ޕާސްވޯޑެއް

ސައިން އަޕް ބަޓަނަށް ފިތުމުން ތިބާ ރެޖިސްޓަރ ކުރާއިރު ދޭ މޮބައިލް ނަމްބަރަށް އޯ.ޓީ.ޕީއެއް )ވަން ޓައިމް
ޕާސްވޯޑެއް ،އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕާސްވޯޑެއް( ފޮނުވާނެއެވެ .އެ އެސް.އެމް.އެސް .އޮންނާނީ ތިރީގައި އޮތް ގޮތަށް
ފަރުމާކުރެވިފައެވެ.

“Use V-XXXXXX code to verify and complete your profile at https://
my.health.mv/
verify
”#StaySafe

މައި ހެލްތު ސެލްފް-ކެއަރ ފޯލިއޯ
މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
މައި ހެލްތު ސެލްފް ކެއަރ ފޯލިއޯ އެކައުންޓު ފުރިހަމަކުރުމަށް މި ކޯޑު ބޭނުންކޮށްގެން ތިބާގެ ޕްރޮފައިލް
ވެރިފައިކުރާށެވެ
އައި.ޑީ.ކާޑު ބޭނުންކުރުން ދިވެހީންނަށް މަޖުބޫރުވާނެއެވެ .ދަތުރުކުރަން ގަސްތުކުރާނަމަ ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރު ހިމެނުން
ބޭނުންތެރި ވާނެއެވެ.

ވޯކް ޕަރމިޓް/މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ބިދޭސީއެއް ނަމަ ،ވޯކް ޕަރމިޓް ނަމްބަރު ދިނުމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް
ޕްރޮފައިލް ވެރިފައިކުރެވޭނެއެވެ
އ ނަމަ(
ޕްރޮފައިލް ވެރިފައިވަންދެން ތިބާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ .ވެރިފައިކުރުމަށްފަހު )ދިވެހި ރައްޔިތެ ް
އައި.ޑީ .ނަމްބަރު) ،ބިދޭސީއެއް ނަމަ( ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރު ،އުފަން ތާރީހު ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް ލޮކުކުރެވޭނެއެވެ
ތިބާއާ ބެހޭ އެންމެ އަދާހަމަ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާތީ ތިބާގެ މައުލޫމާތު އަބަދުވެސް އަދާހަމަކޮށް ބަހައްޓަން
އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .ތިބާއާ ގުޅޭނޭ ނަމްބަރާއި ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ފަދަ މައުލޫމާތު އަދާހަމަކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން
ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އެއީ ތިބާއާ ފަސޭހައިން ގުޅޭނީ ކިހިނެއްކަން އެނގެން ބޭނުންވާތީއެވެ.

ތިބާގެ ފޯނުނަމްބަރު ،އީމެއިލް ،އައި.ޑީ .ނަމްބަރު ،ޕާސްޕޯޓު ނަމްބަރު ބޭނުންކޮށްގެން ޕާސްވޯޑު ޖެހުމަށް ފަހު ތިބާގެ
އެކައުންޓަށް ލޮގިން ކުރެވޭނެއެވެ.

ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ދިން ނަމްބަރު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން އެކައުންޓެއް ނުހެދޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ތިބާއަށް ބަރޯސާވާ
ފަރާތްތަކަށް އެ ނަމްބަރު ބޭނުންކުރަން ދެވޭނެއެވެ.

ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެވޭނީ ތިބާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށާއި )މައިންބަފައިން،
ދަރިން ،ބޮޑުދައިތަ ،މިފަދައިން (...ތިބާއާއެކު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މައި ހެލްތު ސެލްފް-ކެއަރ ފޯލިއޯ
މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރކުރުން

ކޮންމެ މީހެއްވެސް މައި ހެލްތު ފޯލިއޯގައި ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ.

ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރާއިރުވެސް އެކައުންޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް
އެކައުންޓެއް ހަދާއިރު ވެސް ހިމަނަން ޖެހޭނެއެވެ .ތަފާތުވާ ހަމައެކަނި ތަންކޮޅަކީ ތިބާއާއި ބަރޯސާވާ ފަރާތާ ދެމެދު
އޮތް ގުޅުން ބަޔާންކޮށްދޭ ބައެވެ .ބަރޯސާވާ ފަރާތެއް އިތުރުކުރުމަށް ވަކި އޯ.ޓީ.ޕީ .އެއް ނުފޮނުވާނެއެވެ.

ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތްތަކާ ސީދާ ގުޅޭނޭ ފޯނު ނަމްބަރެއް ހިމެނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ .އެ ފަރާތަކާ
ގުޅަން ޖެހޭނޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެތީއެވެ
ޕްރޮފައިލް އަޕްޑޭޓްކުރުން

ޕްރޮފައިލް ފޮޓޯ ކައިރީ ހުންނަ ކުޑަ ފަންސޫރު އައިކަން ބޭނުންކޮށްގެން ތިބާގެ ޕްރޮފައިލް އަދާހަމަކުރެވޭނެއެވެ.
ބަރޯސާވާ ފަރާތެއް ނަމަ އެ ފަރާތެއްގެ ޕްރޮފައިލް އަށް ގޮސް އެޑިޓުކުރެވޭނެއެވެ .އެހިސާބުން މައުލޫމާތު
އަދާހަމަކުރުމަށް  5ފިޔަވަޅެއް ދައްކައިދޭނެއެވެ.
 .1ޒާތީ މައުލޫމާތު
 .2ދާއިމީ އެޑްރެސް
 .3މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
 .4އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 .5ސިއްހީ ހާލަތު

މިއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް އަނބުރައި ގޮސް އެންމެ އަދާހަމަ މައުލޫމާތު ހިމަނައި ،ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

މައި ހެލްތު ސެލްފް-ކެއަރ ފޯލިއޯ
މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް
ތިބާއާ ގުޅޭނޭ ގޮތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަށް އެ މައުލޫމާތެއް އަދާހަމަކުރަންވާނެއެވެ .ވެކްސިން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ފަސޭހައިން މަގުފަހިވާނީ މިކަން ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮން ތަނަކުކަމާއި ކުރަނީ ކޮން ޒާތެއްގެ މަސައްކަތެއްކަން ކުޑަމިނުން
އަންގަންވާނެއެވެ.

ހ ހާލަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ބަޔާންކޮށް ،ގިންތިކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ .މިތަނުން
ކޯވިޑް 19-އަށް އެންމެ ރިސްކު ބޮޑު ސިއް ީ
ތިބާއާ ގުޅުން ހުރި ހާލަތްތައް ފާހަގަކުރާށެވެ .ތިބާއާއި ތިބާ ކުލުނުވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު
ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
މީގެ އިތުރަށް ،ތިބާއަށް ބަރޯސާވާ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ހިނގައިބިނގައި އުޅުމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުންނަ ނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގާށެވެ .އެހިސާބުން ގެއަށް ގޮސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ
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