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ހުށައެޅިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ތު ލޫމާޢުއްހީ މަޞިމީހާއާއިބެހޭ

  

 :   ފުރިހަމަ ނަން

  ): (އަތޮޅާ ރަށާއެކުދާއިމީ އެޑްރެސް  

  ރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):މިހާރުއުޅޭ އެޑް

: : އުފަން ތާ          އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު :         ރީޚް  އުމުރު

:   އިލް އެޑްރެސް މެ          ުގޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު

:  ސްކޫލެއްަގއި   އުޅޭނަމަ އުޅޭ ސްކޫލާއި ކިޔަާވ ްގރޭޑް

  ހިމެނިފައިާވނެ) އިޤްރާރު ( މިފޯމްެގ އަނެއްފުށުގައި ކްލާހުެގ އާންމު ޤަވާއިދު އާންމު މައުލޫމާތު 

  ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އެއްބަސްވަމެެވ. ޙުތަކެކެެވ. އަދި ކްލާހުެގ އެންުގންތަކަށާއި ޤަވާއިދުތަކަށް  ތަކަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު  މިފޯމްގައިާވ މަޢުލޫމާތު

 :  ސޮއި             ނަން

 



                          
ޚާއްޞަ ސްކޫލް ކުދިންނަށް  ޙާއްޞަ ހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަ  18

 ސްކޫލް ތައްގަނޑު 
ތިޔަ                އަޅުަގނޑުގެ ބެލެނިެވރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ 

  އިޢުތިރާޒެއް ނެތެެވ. ގައި ބައިވެރި ވުމާމެދު އަޅުަގނޑުެގ  މަރުކަޒުން ހިންގާ ފިޓްނަސް ކްލާހު 

 : :                ނަން  ސޮއި

 ކްލާހުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އާންމު ޤަވާއިދާއި ކްލާސް ތަކާބެހޭ އާންމު މައުލޫމުާތ 

  ުދުވަހު އެވެ.  03ކްލާސް އޮންނާނީ ހަފްތާއަކ 
  ީމި ކްލާސް ތަކުގެ މަހުފީ އަކ 

o ްޖިމ 
 18   ި100/-އަހަރާ ދެމެދުގެ ބޭފުޅުންނަށް    35އަހަރާއ (  ރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ
 35  ްރުފިޔާ  150/ -އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށ(  (އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ
   ަރުފިޔާ ( ފަންސަވީސް ރުފިޔާ)   25/-ސްކޫލް ކުދިން، ސްކޫލްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާނަމ 

o  ާޔޯގ 
 18   ި50/-އަހަރާ ދެމެދުގެ ބޭފުޅުންނަށް    35އަހަރާއ  (  ރުފިޔާ (ފަންސާސް ރުފިޔާ
 35  ް(އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ރުފިޔާ  100/ -އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށ 

o :  ުޒމްބާ
 18 ާ50/-އަހަރާ ދެމެދުގެ ބޭފުޅުންނަށް    35އި  އަހަރ  (  ރުފިޔާ (ފަންސާސް ރުފިޔާ
 35  ްރުފިޔާ (އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ)  100/ -އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށ 

o  ު2.5ޖިމްއަށް ވަޑައަިގންނަވާއިރ” x 4”  ާގެންނަންވާނެއެވެ.   ޔެއްވުރެ ކުޑަނޫން ތުވ 
o ާއޮށޯވެ ހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  ޖިމްގެ އެއްވެސް އިކްއިޕްމަންޓެއްގައި އިށީންދެތުވާލި ނާޅ ، 
o  .  ޖިމްއަށް ގެންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ މަރުކަޒުން އެއެއްޗެއްގެ ޒިންމާ ނުނެގޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ
o  ްކްލާސްތަކުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުނ .  އެދެމެވެ
o  ިފަދަތަކެއްޗަކީ ސާފުތާހިރު އެއްޗިސްއަށް ވާންވާނެއެވެ.  ކްލާހުގައި ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ގެންނަވާ ބޫޓް / ޓެނިސް، އިސްޓާކީން، ުތވާލ 
o ްގެވި ބޭފުޅެއްގެ  ކްލާހުގައި ބޭނުންކުރަން ނަންގަވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފަދަތަކެތި ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން އެއެއްޗެއް ހުރިތަނަކަށް ލެއްވުމަކީ އެނެނ

 ޒިންމާއެކެވެ. 
 ާނެ އެކްސަސައިޒް މެޓް ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އަމިއްލަފުޅަށް ގެންނަވަންޖެހޭ ތަކެތިކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. ކްލާހުގައި ބޭނުން ކުރައްވ 
 ްޓްރެކްޓަރ، މެމްބަރުން ކްލާހަށް ޙާޞިރުވާއިރު ސިންގަލް ޔޫސު ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްލާހަށް އިންސ .  ޑް ޕްލާސްޓިކް ފްެނފުޅި ނުގެންނެވުން އެދެމެވެ
  ަޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށެވެ. ނކްލާސް ތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބ 
 ަޅާ އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ. ކްލާސް ތަކުގެ ޖާގަ ހުސްވުމަށްފަހު ހުށައ 
  ާޖާގަ އެހެންފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކަވައިފިނަމަ ކްލާހުންދެވިފައިވ 
 ުން އެދެމެވެޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ކްލާހަށް އިންސްޓެކްޓަރާ މެމްބަރުން ޙާޟިރުވާއިރު ސިންގަލް ޔޫސްޓް ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ނުގެންނެވ . 

  

  ފޯމްގެ މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚާއި ަގޑި   ފޯމްއާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ީއައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕ       : ތާރީޚް
 18 ީއަހަރުން ދަށުގެ ކުއްެޖއްަނަމ ބެލެނިވެރިޔާގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕ     :  ގަޑި

  އޮފީސް ބޭނުމަށް 

 :   ަގޑި

: 2021-02-01ތާރީޚް

  ފޯމް ދޫކުރި 
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