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 : ލ މާތު މަޢު ކުއްޖާ މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ޕްރީ ސްކ ލްގ    -1

 ....................................: ސްކ ލަށް ވ އްދި ތާީރޚް( ށ)    .............:.............................................މިހާރު ކިޔަވަުމންދާ ސްކ ލް( ހ)

 2- ކުއްޖާގ  މަޢުލ މާތު :

 އިާވ ގޮތަްށ ގަ އައިޑީކާޑު  (ާތނަ އަިދ ިއގިރޭސި އަުކުރން) ފުރިހަމަ ނަން( ހ)

 : އަހަރު:      މަސް      ސްދުވަ  :މީާލދީތާރީޚް އުފަން( ރ)........... .................: ނަްނބަރު  ާކރޑު.ޑީ.އައި( ނ)       ޖިންސް ( ށ)

 ...................................................................................................( އަޮތޅާއި ރަށާއ ކު)ދާއިމީ އ ޑްރ ސް ( ބ) 

 :ހުންނަ ބްލޮކް ނަންަބރ ގ          ............................: މަގު   .................................:ޭގގ ނަން: މިހާރު ުއޅޭ އ ްޑރ ސް ( ޅ)

 : ދަިރވަރު ދިިރއުޅ މުން ައންނަނީ ާދއިމީ އ ޑްރ ހުަގއި ނ ންަނމަ މިާހރު ދިިރުއޅޭޭގގ  ވ ރިފަރާުތގ  މަޢުލ މާތު 

 .....................:ފޯނު ނަމްބަރު           ....................:އ ޑްރ ސް     .......................................: މިހާރު އުޅޭ ގޭގ  ވ ރިަފރާތުގ  ަނން( ކ)

 އ( މައިްނބަފަިއންގ  ކަިއވ ީނގ  ުގޅުން: އިނދ ގ ން                   ވަރިކޮށްފައި                     ހުވަފަތްވ ަފއި  )

     :ބައްޕަގ   މަޢުލާމާތު  -3

ރޑް ނަްނބަރު.ޑީ.އައި( ށ)  ......................................................................: ފުރިހަމަ ނަން( ހ)  ...............................: ކާ

 ..................................................................................................:(އަތޮޅާއިރަށާއ ކު) ދާއިމީ އ ޑްރ ސް( ނ)

 ......................:ގުޅޭނ  ފޯނުަނންަބރު( ބ) ...............................................:(އަތޮޅާއި ރަށާއ ކު)މިހާރު ުއޅޭ އ ްޑރ ސް ( ރ)

 ަވުގތީ            ދާއިމީ        އަިމއްލަ މަަސއްކަތް            ވަޒީފާ ައދާނުުކރޭ އަދާކުރާ ވަޒީާފގ  މަޢުލ މާތު:  )ޅ(

 4-  މަންމަގ  މަޢުލ މާތު :

ރޑް ނަްނބަރު .ޑީ.އައި( ށ)   ................................................................. : ފުރިހަމަ ނަން( ހ)  ...................:ކާ

 .................................................................................................. :(އަތޮޅާއި ރަށާއ ކު)ދާއިމީ އ ްޑރ ސް ( ނ) 

 ......................:ގުޅޭނ  ފޯނުަނންަބރު( ބ) ...............................................:(އަތޮޅާއި ރަށާއ ކު)މިހާރު ުއޅޭ އ ްޑރ ސް ( ރ)

 އަދާކުރާ ވަޒީާފގ  މަޢުލ މާތު: ަވުގތީ            ދާއިމީ        އަިމއްލަ މަަސއްކަތް            ވަޒީފާ ައދާނުުކރޭ  )ޅ(

 5 - ބ ލ ނިވ ރިޔާގ  މަޢުލ މާތު : )ދަރިވަރުގ  ކަންކަމާއި ޙަވާލުވ ހުންނަ ފަރާތް(

ރޑް ަނންަބރު.ޑީ.އައި( ށ)  ..........................................................................: ފުރިހަމަ ނަން( ހ)  ...................................: ކާ

 .................................................................................................... :(އަތޮޅާއި ރަށާއ ކު)ދާއިމީ އ ޑްރ ސް ( ނ)

 ...................................)ލޭްނޑްލައިން ނަްނަބރ(:ފޯނުނަންބަރު (ބ) ......................................(:އަތޮޅާއި ރަށާއ ކު)މިހާރު ުއޅޭ އ ްޑރ ސް ( ރ)

      ................................................:ގުޅޭނ  ޯމބައިލް ނަްނބަރު ( ކ)      ................................................:ކުއްޖާއާ ހުރި ގުުޅން( ޅ) 

 އަދާކުރާ ަވޒީފާގ  މަޢުލ މާތު: ަވގުތީ            ދާއިމީ        އަމިއްލަ ަމަސއްކަތް            ވަޒީފާ ައދާނުުކރޭ  (އ) 
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  ދިިރުއޅޭ މީހުްނގ  ަމޢުލ މާތު:ދަިރވަާރއ ކު  -6 

 ކުއްޖާއާއި ހުރި ގާތްކަން  ޢުމުރު  ނަން 

   

   

   

 

ބްލޮކް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގ  ހުންންނަ ވަނަ ނަންބަރުގ  )ޅ(  2މި ފޯމުގ  އ އީ  . އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ތިންގޮޅި ފުިރހަމަ ކުރަންވާނ އ ވ   ) ދަރިވަރު ވައްދަން ބޭނުންވާ ސްކ ލު  -7
 ) ޖާގައަށް އ ދޭ ތަރުތީބުން ގޮޅީގައި ލިޔުއްވާށ ވ . ސްކ ލުން ޖާގަ ނުލިބިއްޖިނ މަ ދ ން 

  1   2  3  

 

އިތުރުވާަނމަ އިތުުރވާ ނަން އ ހ ން ކަރުދާހ ްއގަިއ ކުދިންނަށް  3)   :ސްކ ލްތަކުގައި ކިޔަވާ އ ހ ން ކުދިންގ  މަޢްލ މާތު  ސަރުކާރު ބ ލ ނިވ ރިކަމުގ  ދަށުގައިވާ މާލޭގ    -8
  (.އ ދ މ ވ   ންލިޔުއްުވމަށް ފަހު ހުށަހ ުޅްއވު

 ކުއްާޖއާ ހުރި ގާތްަކން  ކުލާސް ނަންބަރ.އައިޑީ އިންޑ ކްސް  ސްކ ލް މިހާުރއުޅޭ އ ޑްރ ސް  ނަން 

       

       

       

 

 :ކުއްޖާއަށް ދޭންޖ ހޭ ވ ކްސިން ދިން ތާރީޙް  -9

 ހަތަރުވަނަ ޑޯޒް  ތިންވަނަ ޑޯޒް  ދ ވަނަ ޑޯޒް  ފުރަތަމް ޑޯޒް  ވ ކްސިން 

     ވ ްކސިން . ޖީ.ސީ.ބީ -1

     ވ ކްސިން . ޓީ.ޕީ.ޑީ -2

     ޕޯލިޔޯ ވ ކްސިން  -3

     ވ ްކސިން . ހ ޕަޓައިޓިސް ބީ -4

     މީސަލްސް ވ ކްސިން  -5

     ވ ްކސިން . ާއރު.އ މް.އ މް -6

 

 )ސިއްޙީ / ނަފްސާނީ( ދަރިވަރަށް ދިމާވ ފައިވާނަމަ އ ކަމަކާދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖައްސަވާ.ތިރީގައިވާ އ އްވ ސް ޙާލަތ އް  -11

 ހައިޕާއ ކްިޓވިޓީ       ނިދުމުގ  ަދތިކަން        ރޖަރީ       އ ލާރޖީ      އަޑުިއވުުމގ  މަްއސަލަ       ހަކުރުބަލި         އ ންޒައިޓީސަ

  ފ ނުމުގ  ދަތިކަން       އުނގ ނުުމގ  ދަތިކަން      ފްރ ކްޗަރ        ބޮލުގަ ިރއްސުން        ޑިޕްރ ޝަން         އ ޕިލ ޕްސީ 

         ވާހަކަދ އްކުުމގ  ދަތިަކން

 :ރާރު ބ ލ ނިވ ރިޔާގ  އިޤު  -11

ނޑު ދީފައި އ ވަނީ ތ ދު މަޢުލ މާތ ވ  މި އަދި ދަރިވަރު ސްކ ލަށް ވ އްދުމާއި ބ ހޭގޮތުން ދީފައިވާ މަޢްލ މާތަކީ ތ ދު މަޢްލ މާތުކަން ސާބިތު ކުރުމަށްޓަަކއި . ފޯރމުގައި އަޅުގަ
ނޑު ޤަބ ލުކުރަމ ވ އ ދިއްނުވަތަ ސްކ ލުން އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ޖ ހޭ ލިޔ  ކިޔުންތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ޑިޔުކޭޝަނުން  އަދި . ޖ  ހިނދ އްގައި ހުށަހަޅަން ޖ ހޭނ  ކަމަށް އަޅުގަ

ސާބިތު ވ އްޖ ނަމަ މިކުއްޖާއަށް ދ ވޭ ނުވަތަ ދ ވިފައިވާ ޖާގަ ކ ންސަލްޮކށް ޖާގަ ޮއތް ނުވަތަ ސްކ ަލށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ޑިޔުކޭޝަަނށް ނ ންކަަމށް ދީފައިވާ މަޢުލ މާތު ޞައްޙަ
ނޑުގ  އިއުތިރާޒ އް ނ ތ ވ  އ ހ ން ސްކ ލަކުން                                                          . ޖާގަ ދިނުމުގައި އަޅުގަ

  ........ .........................:ތާރީޚް        ...................................... :ސޮއި        .....................................:ބ ލ ނިވ ރިޔާ ނަން
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 ފޯމާއ ކު ހުށައަޅަންޖ ހޭ ތަކ ތި  -21

ހިމ ނިފައި  ހުށަހަޅާ ތަކ ތި  
() 

  ކޮޕީ  1* ކުއްާޖގ  ައއިޑ ންޓީޓީ ކާޑުގ  ައޞްލާއި 1

  ކާޑުގ  ކޮޕީ .ޑީ.ބ ލ ނިވ ރިާޔގ  އައި 2

  *ވ ކްސިން ދ ވިަފިއވާ ގޮތް ައންަގއިދޭ ވ ކްސިން ކާޑުގ  އަސްލު 3

ރޑާއި ވ ކްސިން ދ ވިަފއިވާ ގޮތުގ  އަސްލު ބ ުލމަށްފަހު ަވގުުތން ޙަވާލު ކުރ ވޭނ އ ވ *  މިތަކ ީތގ  ައޞްލު އަނުބރާ ގ ްނދ ވުމަށް . )އައިޑ ންޓިޓީކާ
 (ސަމާލުކަމ އް ދ ްއވުން އ ދ މ ވ  ޚާްއޞަ 

 ކުއްޖާކިޔަވާ ޕްރީ ސްކ ލުން ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ސަރުކާރު ްސކ ލުަތކަްށ "އަށް ވައްދަން އ ދިފައިވާ ދަރިވަރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ޑިޔުކޭޝަނުން އ ކުލަވާލާފައިވާ  1ސަުރކާުރ ސްކ ލ އްގ  ގުރޭޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި ފޯރމުގައި
ޖީ ގްރޭޑުގައި .ކޭ.އަށް ވަނުމުގ  ޝަރުތުފުރިހަމަވާ، މި އަހަރު މި ސްކ ލުގ  ޔ  1ގްރޭޑް  ގ  ދަށުން"ސްކ ލުން އަނ އް ސްކ ލަށް ބަދަލުކުރުމުގ  އުޞ ލު ކުދިންވ އްދުމާއި އ އް 

ރޑްތަކުން ދައްކާގޮތުން ސައްޙަ މަޢުލ މާތ ވ  މި ފޯމުގައި ދަރިވަރާބ ހޭގޮތުން ދ ވިފައިވާ މަޢުލ މާތުތަކަކީ ސްކ ލްގ . ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރ ކ ވ  އަދި މި ފޯރމާއ ކު ހުށައަޅާފައިވާ . ރ ކޯ
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