އިސް ބަސް
މި ލުއި ފޮތަކީ މި ސުކޫލުން މި ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރިންނާއި ،މުދައްރިސުން އަދި ސުކޫލު
އިދާރާގެ އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަށް ހޯއްދެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެއް ފޮތަކުން
މައުލޫމާތު ލިބި މި އިދާރާއިން ދެވޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އަވަސް މަގަކުން ލިއްބައި
ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވޭ ފޮތެކެވެ .އެގޮތުން މި އިދާރާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި،
ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވަނީ މައިގަނޑު ދެ ދާއިރާއަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ .އެއީ؛
 .1ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް (ސްޓޫޑެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)
 .2މުދައްރިސުންނާއި ،ބެލެނިވެރިން ،އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތައް (ޖެނެރަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)
މި ފޮތަށް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ "ސުކޫލް އެޑްމިނިސްޓަރޭޝަންސް ހޭންޑް ބުކް  "2112އެވެ .ދިވެހި ބަހުން
މިފޮތުގެ ނަމަކީ "އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް  "2112އެވެ .މި ފޮތުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
އަލިއަޅުވާލެވިފައިވަނީ މި އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އެކި އެކި މުވައްޒިފުންނާއި އެ މުވައްޒިފުންގެ
ފަރާތުން ލިގެންދާނެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ .ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަކައްޓަކައި މިފޮތުގައި
މި އިދާރާގެ އެންމެހާ މުވައްޒިފުންގެ މައުލޫމާތާއި މަސައްކަތް ރިޕޯރޓް ކުރަންޖެހޭ ވެރިންގެ މައުލޫމާތުވެސް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މިއިދާރާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބަލައިގަންނަ ،އަދި
ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުރީފް ލިބިގެންދާނެ ފަދަ އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
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އިސްމާއީލް ސައުދުﷲ
ހެޑް އޮފް ސުކޫލް

2

ދަރިވަރުންނާއި ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް
 ސުކޫލަށް ވަންނަން އެދޭ ދަރިވަރުން ސުކޫލަށް ވެއްދުން.
 ސުކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ލީވިންގ ސެޓްފިކޭޓް ތައްޔާރުކޮށް ދިނުން.
 ދަރިވަރުންގެ ސިއްޙީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުން.
 ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރީ ޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗާތައް ދޫކުރުން.
 ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އެންމެހާ ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމް ކުރުން.
މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް
 އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް މުދައްރިސުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
 މުދައްރިސުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި ސިވިލް ސާވިސް ގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މުދައްރިސުންނާއި
ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކޮށް އޭގެ ފުރިހަމަ ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން.
 މުޅި މުއައްސަސާގެ އެޕްރައިސަލް ފޯމްތައް ބެލެހެއްޓުން.
 ސުކޫލުން ރާވައިގެން ހިންގޭ އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ އިދާރީ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމް ކޮށްދީ ޔައުމިއްޔާތައް ބެލެހެއްޓުން.
 ސުކޫލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތަކެތި އެފަރާތްތަކަށް
ފޯރުވައިދިނުން.
 ސުކޫލް ޕީޓީއޭ އާއި ސުކޫލް ބޯޑުގެ އިދާރީ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 ބޭއްވޭ އެކި އެކި މުބާރާތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން.
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މަސައްކަތް
#

މަޤާމް

ނ
އޒަފުގެ ނަ ް
މުވަ ް

ކުރަށް އިންނަ
ތަން

ޔ
ސވެރި ާ
އޒިފު ސީދާގުޅަށްޖެހޭ އި ް
މުވަ ް
ނަން

1

ފާތިމަތު ވަޙީދާ

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ

އޮފީސް

ޙުސައިން ބަދީޢު

2

ޝަހީމާ ނަޞީރު

އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ

އޮފީސް

ޙުސައިން ބަދީޢު

3

ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޮފީސް

ޙުސައިން ބަދީޢު

4

ޢާއިޝަތު ޝަފީޤާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޮފީސް

ޙުސައިން ބަދީޢު

5

އަސްމާ އަބޫބަކުރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޮފީސް

ޙުސައިން ބަދީޢު

6

މަރްޔަމް ޝަރުމީލާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އޮފީސް

ޙުސައިން ބަދީޢު

7

ޖައިލަމް ޒާހިރު

އ.ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ލީޑިންގ ޓީޗާސް
ރޫމް

ޙުސައިން ބަދީޢު

8

އާމިނަތު ނާހިދާ

އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން

ލައިބްރަރީ

ޙުސައިން ބަދީޢު

9

ޢާއިޝަތު ދުންޔާ

ޕްރިންޓަރ

ޕްރިންޓިން ރޫމް

ޙުސައިން ބަދީޢު

ލައިބްރަރީ އެސިސްޓެންޓް (ވަގުތީ)

ލައިބްރަރީ

ޙުސައިން ބަދީޢު
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މަޤާމް
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
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ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަސްމާ އަބޫބަކުރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޝަރުމީލާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
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HA.Atoll Education Centre
Dhidhdhoo

Application for the school leaving certificate
Student’s name:
………………………………………………………………………………………………………………………………………. Permanent
address ( Atoll & Island) ………………………………………………………………………………………………………… Present
address ( Atoll & Island) ……………………………………………………………………………………………………………… Date
of birth: ……………………………………………… I D card no: ……………………………………………………………………….
Sex: …………………………… Index: ………………………………………………… House:
……………………………………………….. Date of admittance:
………………………………………………………………………………………………………………………………… Date of admitted
to: ………………………………………………. Last class attended: ………………………………………………. Subjects
studied in the class: ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… Special aptitudes and leadership:
……………………………………………………………………………………………………………. Extra curricular activities:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Father’s Name……………………………………………………………………………………………………………. ………….
Address ( Atoll & Island) :………………………………………………………………………………………………………..
Mother’s Name: .……………………………………………………………………………………………………………………
Address ( Atoll & Island) : ………………………………………………………………………………………………………..
Parent’s Name:……………………………………………………………………………………………………………………….
Address ( Atoll & Island) :……………………………………………………………………………………………………….
Parent’s Name:………………………………………………………….
Parent’s Signature:………………………………………………
For office use only

Signature
Name
Date
Note: Please send for MVR 5/- for the leaving certificate fee and send student’s report book, ID card
copy with this form.

2015 ްއިދާރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތ
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School Name

HA.ATOLL EDUCATION CENTRE

Island

HA.DHIDHDHOO

EXPATRIATE TEACHER'S RESIGNATION/TRANSFER/TERMINATION FORM
Name of the Teacher :

Birly Subha Swamydhas

Nationality:

PP No:

Subject :

Contact No

Post :

Level ( Ord/Adv Level)

Service Period :

to

Visa Expiry :

TSO Grade

Salary Details:

Basic Salary

Living Allow.

Serv. Allow.

Food Allow.

Request for Transfer

No of Yrs in present school

Priority 1

Atoll:

School

Priority 2

Atoll:

School

Priority 3

Atoll:

School

Reason :

Wish to diversity my experience in Maldives

Resignation

Reason:

Termination

Reason:

Protocol followed:

Ordinary level

1: Observation records

No:

2: Advisory Records

No

3: Notice of Termination

School Stamp

Date :

(Pls attach the docs of 1,2, and 3 with the form)
Teachers Name Birly Subha Swamydhas

Sign

Date

Head of SchoolIsmail Fayaz

11/6/2013

Signature

Date

06-11-2013

For Education Unit Use Only
Approved

Not Approved

Resignation

School Transferred

MoE Stamp

Transfer
Termination

CC to:

Signature

Both Schools / HR Section/ Expat Unit( visa cancellation if required)

2015 ްއިދާރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތ
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 1435ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ބޭއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް
 .1ކުއްޖާއާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން:
ތށް)
އވާ ގޮ ަ
ޑގަ ި
(އައިޑީ ކާ ު
ސ
ޑރެ ް
އމީ އެ ް
ދާ ި
ޅއި ރަށް)
(އަތޮ ާ
ސ
ރ ް
އޑް ެ
ރއުޅޭ ެ
ދ ި
މިހާރު ި
ޅއި ރަށް)
(އަތޮ ާ
ބރު:
ބއިލް ނަން ަ
މޯ ަ

ނބަރު:
އައި .ޑީ .ކާޑުނަ ް

__________A

______
_
______
_

އަންހެން

ސ
ޖިން ް
ނ
ފިރިހެ ް

ޔގެ ނަން:
ވރި ާ
ބެލެނި ެ
(ސްކޫލް /ކުލާސް
ރންގެ)
ރވަ ު
ދަ ި
ރޚް(:އ/މ/ދ)
އުފަން ތާ ީ

_ _ _ __ _/_ _/

ސ
ކުލާ ް

ސްކޫލް:

 -2ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ޢުމުރު ފުރާ އާއި ގޮފި
ނުބަލާ ކިޔަވަން

ވން
އގެން ކިޔަ ަ
ބަލ ި

ނވާ ކުދިން
ބޭނު ް

ނވާ ކުދިން
ބޭނު ް
އއި
ރ ާ
ޢުމުރުފު ާ

ކިޔަވާ

ރ
ޢުމުރު ފު ާ

ފ
މގެ ގޮ ި
އގެން ކިޔު ު
ބަލަ ި

ރ
ނާސަ ީ

ރ
ތ ި
ސރަތުން ި
ޢަސުރު ޫ

އެލް ކޭ ޖީ

ރ
ރތުން ތި ި
ދރު ސޫ ަ
ޤަ ު

ޔޫ ކޭ ޖީ

ރ
ޙއިން ތި ި
އޟު ާ
ވަ ް

ށ
 6އަހަރުން ދަ ް

 1ފޮތް

ރ
ޙއިން ތި ި
އޟު ާ
ވަ ް

ށ
 7އަހަރުން ދަ ް

 2ފޮތް

ރ
ތ ި
އަޢުލާއިން ި

ށ
 9އަހަރުން ދަ ް

 3ފޮތް

 1ފޮތް

ށ
 11އަހަރުން ދަ ް

 5ފޮތް

 2ފޮތް

ށ
 13އަހަރުން ދަ ް

 7ފޮތް

 3ފޮތް

ށ
 16އަހަރުން ދަ ް

 11ފޮތް

 4ފޮތް

ށ
 19އަހަރުން ދަ ް

 15ފޮތް

 5ފޮތް

ށ
 21އަހަރުން ދަ ް

 21ފޮތް

 6ފޮތް

ތ
 21އަހަރުންމަ ި

ކ
ރއާން އެ ީ
ޤ ު
މުޅި ު

 11ފޮތް

އ
ލގަ ި
ދިމާ ު

މގެ ގޮފި
ނުބަލާ ކިޔެވު ު

އ
ލގަ ި
ދިމާ ު

ގ
ފާހަ ަ

ގ
ފާހަ ަ

ޖަހާށެވެ.

ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

އއި
ރ ާ
ޢުމުރުފު ާ

ޖަހާށެވެ.
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 -3ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޮޅު:
ފެށޭކޮޅު:

ނިމޭ ކޮޅު:

ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޤްރާރު ( ސްކޫލް މަދަރުސާ ގެ ދަރިވަރުންނަށް )
ކ
އވާ މަޢުލޫމާތަ ީ
ގތުން ދީފަ ި
ގއިވާ  .......................................................އާއި ބެހޭ ޮ
ށ ަ
ކމުގެ ދަ ު
ނވެރި ަ
ޑގެ ބެލެ ި
ޅގަނ ު
އ ު
މިފޯމުގައި ަ
އ
ގ ި
ރތު ަ
މބާ ާ
ރއާން ު
ޤ ު
އވާ ު
ށގެން ބޭ ް
ނތިޒާމު ކޮ ް
އން އި ް
ދރާ ި
ނސިލްގެ އި ާ
ކއު ް
ދއްދޫ ަ
ނމަހު ި
ރމަޟާ ް
ހރު ަ
ވނަ އަ ަ
ތވެ .ވީމާަ 1433 ،
އޙަ މަޢުލޫމާ ެ
ޞަ ް
މވެ.
އދެ ެ
އވުން ެ
ދ ް
ވރި ކޮށް ެ
ބއި ެ
ފޅު ަ
ޅގަނޑުގެ ދަރި ު
އަ ު

ވރިޔާގެ ނަން ......................................... .....................:ސޮއި...................................:
ބެލެނި ެ

ތާރީޚް.......................:

އިޤްރާރު ( ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް )
ގ
ނސިލް ެ
އދޫ ކައު ް
މހު ދި ް
ނ ަ
މޟާ ް
ވމާ 1433 ،ވަނަ އަހަރު ރަ ަ
ތވެީ .
އޙަ މަޢުލޫމާ ެ
ވ މަޢުލޫމާތަކީ ޞަ ް
ފއި ާ
ޅގަނޑު ދީ ަ
މިފޯމުގައި އަ ު
ދމެވެ.
އވުން އެ ެ
ވރި ކޮށްދެ ް
އ ެ
ބ ި
އޅުގަނޑު ަ
ގއި ަ
ތ ަ
މބާރާ ު
ރއާން ު
ބއްވާ ޤު ު
ގން ޭ
ތޒާމު ކޮށް ެ
އން އިން ި
ދރާ ި
އި ާ

ނަން ..............................................................:ސޮއި...................................:

ތާރީޚް.......................:

ނޯޓް:
-

މވެ.
އދެ ެ
ހޅުން ެ
ހގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހުށަ ެ
ދވަ ު
ތނަމަ އުފަން ު
އއި.ޑީ ކާރޑު ނެ ް
އޑީ ކާރޑު ކޮޕީ އަދި ަ
މއިއެކު އަ ި
މި އެޕްލިކޭޝަން ފޯ ާ

-

ލއި
ޝން ފޯމެއް ބަ ަ
ވސް އެޕްލިކޭ ަ
އއް ެ
ވ ފަހުން ހުށަހަޅާ ެ
މ ާ
އދަތު ހަ ަ
މ ް
މރަށެވެ .އަދި ު
ށ ހަމަވާ ޢު ު
އރީ  1014އަ ް
ޖނު ަ
ޢުމުރު ބެލޭނީ ެ 1
ވމެވެ.
ނ ަ
ނވޭނެ ވާހަކަ ދަން ަ
ނުގަ ެ

ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
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h
Haa-Alif Atoll Education Centre
H.A Dhidhdhoo

APPLICATION FOR A POSITION IN THE PREFECT – BOARD- 2015
1. Name:
2. Class :

3. Index No:
4. Address :

5. Applicant’s Statement:
The above furnished information by me are true and correct.
I wish to be considered for a position in the School Prefect Board- 2014.
I promise to be abided by all the rules and regulations of the Prefect Board and to be a student
role-model.
Signature of Student: ………………………………………..
Date:
……………………………………

ު ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޤުރާރ. 6
:ް ކުލާސ............ :ް އިންޑެކްސ.......................................... ުއަޅުގަނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ދަރިވަރ
.........
ްއއްގޮތަށް ޢަމަލުތައ
ެ ާޕްރިފެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރި ވަމުންދާއިރު ޕްރިފެކްޓުން ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދ
ާ އަދި ޕްރިފެކުޓުންގެ ޤަވާޢިދ.ެބރުއެޅުމަށް އެއްބަސްވަމެވ
ާ ްށދީ ' ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށ
ް ޮދންކ
ާ ަބެހެއްޓުމަށް ދަރިވަރަށް ހ
.ެޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ޕްރިފެކްޓްކަމުން ވަކިކުރެވޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަމެވ
.ެ އަހަރު ދުވަހަށް ދެވޭ މަޤާމެއްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވ1 ީޕްރިފެކްޓުކަމަކ
:ިސޮއ

....................................... :ާ ބަލަދުވެރިޔ/ާބެލެނިވެރިޔ
...................................

7. For the office use only:
(P1) i. Academic Points:
Student’s Final Academic Points:
(P2) ii. Discipline/Conduct Points: .........

Points Awarded
(Maximum -75 points)
Points Awarded :
(Maximum- 25 Points )

TOTAL OF POINTS : P1+ P2 =
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Clearance form for teachers who leave the school/station on over-seas Travel /
Resignation / Long-leave /or Transfer
Please complete all the cages and submit the completed form to the principal /Admin-office

Name of the teacher: ----------------------------Session: -----------------------Class (es) Subject (S) taught: -------------------------------------------------------------------------------------Please return the following items/materials, (which belong to the school),to the relevant
person (S), get their signatures on this form and then submit it to the principal/Adminofficer.
Items / Materials
Name of staff-member receiving the
Received
item
/
signature
All library books obtained from
Librarian:
the library
All the text books/ teaching
Staff –in-charge/office/secretary
materials etc. obtained from the
library
Notes of lessonHOD / Supervisor
files/syllabuses/scheme/teachingaids etc.
Completed AttendanceSupervisor:
Register.(if you are not a class
teacher, please write N/A)
Locker keys & other keys tagged Admin-officer/staff-in-charge of
with numbers and your name.
maintenance:
For office use only:
Received on: (date) ------------------------------

2015 ްއިދާރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތ

Principal’s Signature: -----------------
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ށހަޅާ ފޯރމ
ނއި ައދި ވައިސކެޕޓަނކަމަށ އެދި ހު ަ
ސކޫލ ކެޕ ާ
މަޤާމ

ދަރިވަރު:

މަޤާމް

ނަން:

ފާހަގަ

ސްކޫލް ކެޕްޓަން

އިންޑެކްސް:

ސްކޫލް ވައިސްކެޕްޓަން ( އ )

ކްލާސް:

ސްކޫލް ވައިސްކެޕްޓަން ( ފ )

ހައުސް:

 އިސނެގުމާއި ބައިވެރިވުނ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބައިވެރި ޙަރަކާތތައ ( ވަނަތަކާއެކު )

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދަރިވަރު އިސވެ ޙަރަކާތތެރިވި ދާއިރާތައ

* ޕރިފެކޓެއގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާ އަހަރުގެ ޢަދަދު--------------------------------:
ގ
އަޅުގަނޑު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އެ މަޤާމު ެ
ރމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހު ު
ދަރިވަރު

ބެލެނިވެރިޔާ

ސޮއި:
ނަން:
ތާރީޚު:

ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
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ސކޫލ ބޯޑަށ ުކރިމަތިލުމަށ އެދޭ ފޯރމ




ބެލެނިވެރިޔާގެ:
-

ފުރިހަމަ ނަން.......................................................................................................:

-

ދާއިމީއެޑްރެސް( .އަތޮޅާއި ،ރަށް) ......................................އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ........................:

-

މިހާރުދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ،ރަށް) .........................................ފޯން ނަންބަރ......................

-

އަދާކުރާ ވަޒީފާ...........................................................................................:

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ހުރި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުގެ މަޢުލޫމާތު
(ނޯޓް :އެއްކުއްޖަކަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާނަމަ މިބައިގައި ހިމެނޭނީ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގެ އެންމެ
ދަށް ގްރޭޑްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ).
-

ކުއްޖާގެ ނަން.................................................................................................:

-

އިންޑެކްސް....................................................:
ކްލާސް.........................................................................:



ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޤްރާރު:
އަޅުގަނޑު...................................................................................މިފޯމްގައި
ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އަޅުގަނޑަކީ ސްކޫލް ބޯޑުގައި ހިމެނޭ ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ
މީހެއްކަމާއި މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫންކަން ސާބިތު ވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ފޯމް ބާޠިލް ވާނެކަންވެސް އެގި ހުރެއެވެ.
ބެލެނިވެރިޔާގެ
ސޮއި....................................:
ނަން.....................................:
ނޯޓް :މިފޯމާއެކު އައިޑީ ކާޑުގެ ޕޮޓޯކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އޮފީސް ބޭނުމަށް:
ފޯމް ބަލައިގަތް:
ނަން...........................................................................:
ތާރީޚް.............................................................:
ސޮއި..........................................................................:
ގަޑި................................................................:
ތިޔަ ފަރާތުގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތެވެ.
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