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 8201 –އަށް ކުދިން ވައްދަންއެދޭ ފޯމް  1ގްރޭޑް 

 ކުއްޖާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: -1
 __________________ )ށ( ޖިންސް: ___________________________)ހ( ކުއްޖާގެ ފުރިަހމަނަްނ: _________________

 ______________________________: )ނ( ދާއިމީ ެއޑްެރސް
 ____________________________________________________________)ރ( މިހާރު ހުރި އެޑްެރސް:_______

  ______އަޮތޅާއި ަރށް: _____________ )ޅ( ރަށްވެހިަފިއވާ  ___________)ބ( އުފަންުދވަުހގެ ތާީރޚް: ______________
  __________________________________________________  ނަންަބރު:އައިޑީ ކާޑު  )ކ(

 

 ކުއްޖާގެ ބައްޕައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: -2
 _____________________________ނަާމއި ދާިއމީ އެްޑރެްސ: ____________________________________ )ހ( ފުރިހަމަ

 ______________________________ނަްމބަުރ: _________________________)ށ( ދިވެހި ަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ 
 ______________ )ރ( ދުނިޔޭގައި ުހރިކަން ނުަވތަ ނެތްކަން: ___________)ނ( ރަށްވެހިަފއިވާ ައތޮާޅއިރަްށ: ________________
 ______________ްމބަރު: ___________ނަމޯބައިލް _______ )ޅ( _____)ބ( މިހާރު ުއޅޭ އެްޑރެްސ: ___________________

 
 ކުއްޖާގެ މަންމައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: -3

 ________________________________ނަާމއި ދާިއމީ އެްޑރެްސ: _________________________________ ފުރިހަމަ)ހ( 
 _______________________________________)ށ( ދިވެހި ަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ނަްމބަުރ: _________________

 ________________ )ރ( ދުނިޔޭގައި ުހރިކަން ނުަވތަ ނެތްކަން: ________)ނ( ރަށްވެހިަފއިވާ ައތޮާޅއިރަްށ: _________________
 __________ނަްމބަރު: _______________ މޯބައިލް______ )ޅ( ________އެްޑރެްސ: _________________ )ބ( މިހާރު ުއޅޭ

 

 

 ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: -4
 _________________________________________ނަާމއި ދާިއމީ އެްޑރެްސ: ________________________ )ހ( ފުރިހަމަ

 ______________________________________)ށ( ދިވެހި ަރއްޔިތެއްކަން އަްނގަިއދޭ ކާޑުގެ ނަްމބަުރ: __________________
 _________________ )ރ( ދުނިޔޭގައި ުހރިކަން ނުަވތަ ނެތްކަން: ___________________)ނ( ރަށްވެހިަފއިވާ ައތޮާޅއިރަްށ: _____

 __________________ނަްމބަރު: _______ މޯބައިލް____ )ޅ( ______________ުއޅޭ އެްޑރެްސ: _____________ )ބ( މިހާރު
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     ޕޯލިއޯ  -3

     ހެޕަޓައިޓިސް ބީ  -4

     މީޒަލްސް  -5

     އެމް.އެމް.އާރު. ވެްކސިން  -6
  

އްކަމަށް ހެިކަވމެވެ. ވީމާ، މަީތގައި ަނންަގނެވިަފިއވާ ކުއްާޖއަށް ސްކޫލަްށ ވާ މަޢުލޫމާަތކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެ ކުއްާޖއާއި ބެހޭޮގތުން ދީަފއި 
 ވަެދވޭެނގޮތް ހަަމޖަްއަސވަިއދެްއވުން އެެދމެވެ.

 
 2017 ނޮވެްމބަރ ----

 ބެލެނިެވރިާޔގެ ސޮިއ: ___________________        
 ބެލެނިެވރިާޔގެ ނަން: ___________________        

 ނޯޓް: އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއްފަރާތުގައި 

 



 

 ށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ޤަވާޢިދު  1ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 
 
 ކުއްާޖއަށް ސްކޫލަށް ަވެދވޭނީ ތިީރަގއިިމވާ ޝަރުުތތައް ހަަމުވމުންެނވެ. -1

 އަހަރު ނުުފރޭ ކުދިން ކަުމަގއިުވން. 7އަހަރުފުރި  6ށް  1އަަހރުގެ ެޖނުއަރީ މަހުގެ )ހ( ސްކޫލަށް ވައްަދންެއދޭ 
އަހަރު ފުރިފައިވީ ަނމަެވސް ޭއގެ ކުރީ އަަހރު ޔޫކޭޖީ ކްލާސް ފުރިހަމަކޮށް ެއ  6ގެ ނިޔަލަށް  31ްނެއދޭ އަހަުރގެ މާޗް ސްކޫލަށް ވައްދަ)ށ( 

 ާމއި ތަރުިބއްޔަާތއި ހުނަރު ިލބިފަިއވާ ކުއްެޖއްކަުމަގއި ވުން. މަރުހަާލގައި ާހސިލުކުރަްނޖެހޭ މިްނަވރު ތައުލީ
       . ސީ. ޖީ ވެކްސިން ފަދައިން ބީ( ގެ ސަރކިއުލަރަގިއވާ 2007ޖޫން  17) 2007/01( މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަްނގެ ނަްމބަރު ނ)
ޑޯޒާއި، މީސަްލސް ވެްކސިްނގެ      3ހެޕަޓައިިޓސް ބީ ވެކްސިްނގެ ޑޯާޒއި،  4ޑޯޒާއި، ޕޯލިޔޯ ވެްކސިްނގެ  3ޑޯޒާއި، ޑީ. ޕީ. ޓީ. ވެކްިސންގެ  1
މިފަދަ ވެކްސިން ެދވޭނެ އިންިތޒާްމ ރަށްރަށުަގއި ހަމަެޖހިފައިެނތް  ކުަރއްވާަފިއވުން.ޑޯޒް ފުރިހަމަ 1ޑޯޒާއި، އެމް. އެމް. ާއރ. ވެކްިސންގެ  1

 ެއވެ.(ހިނެދއްަގއި، އެަފދަ ކުދިން މިާމއްާދގެ )ށ( އިސްތިސްނާ ކުެރވޭނެ 
 
ކޮޕީއަކީ ުކއްޖާ ސްކޫލަށް ވެްއދުާމއެކު ސްކޫްލގައި ޭބއްޭވ  ަހޅާ ައއިޑީ ކާުޑގެހުށަ ފޯާމއެކުެގންނަންާވނެެއވެ. ) ކޮޕީގެ ައއިޑީ ކާޑު މިފޯާމއެކު  -2

 ލިޔުމެކެވެ.(
 
ހުށަަހޅާ ހެލްތް ާކޑުގެ ކޮޕީއަކީ ުކއްޖާ ސްކޫލަށް )ފޯާމއެކު މިޯފމާއެކު ގެްނނަްނވާެނއެވެ. ކޮޕީ ވެްކސިން ިދނުމާ ގުިޅގެން ދޫކުރާ ހެލްތު ކާޑުގެ  -3

 ވެްއދުާމއެކު ސްކޫްލގައި ޭބްއވޭ ލިޔުމެެކވެ.(
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބޭނުމަށް  ސްކޫލްގެ 
 

 
       ____________ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚް: ________

   ސްކޫލަށް ވެްއދުނު ާތރީޚް: __________________
 
 
 
 

 _____________________ސޮއި: 
 ސްކޫލްގެ ފަރާުތން:     ނަން: _____________________
        މަާޤމް: ____________________

 ސްކޫލްގެ ބޭނުމަށް 


