ބ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ބ .އޭދަފުށި

ޔުނީފޯމްގެ ނަމޫނ

ޔުނީފޯރމް ކޯޑް
 ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ސްކޫލަށް ހޒިރުވނީ އަދި ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ދންޖެހޭ ކޮންމެ ތަނަކަށް ދންވނީ ސްކޫލުން ކަނޑައަޅފައިވޔުނީފޯމެއްގައެވެ.
ފިރިހެންކުދީން:
 ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް އަދި ގްރޭޑް  1ން  5އއި ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމަކީ އަތްކުރު ހުދުގަމީހއި ކަޅުސޯޓެކެވެ.ސޯޓްހުންނަންވނީ ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިނުވ ވަރަށެވެ .ގްރޭޑް  6ން މަތީގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމަކީ އަތްކުރު ހުދުގަމީހއި ކަޅު
ފަޓްލޫނެވެ .ޕްރިފެކްޓް ކުދިންގެ ފަޓްލޫނު ހުންނަންވނީ ހުދުކުލައިންނެވެ.
 ފިރިހެންކުދީންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަން ވނީ  2އިންޗިއަށްވުރެ ދިގުނުވވަރަށް ކޮށފައެވެ .ތުނބުޅި މަތިމަސް ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ. ތަފތު ސްޓައިލް ތަކަށް ބޯކޮށައި އިސްތަށިގަނޑު ތަފތުގޮތްގޮތަށް މައްޗަށް ފުނއަޅައި އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް ،ޖެލް ލައި ހަރުކޮށް،ފެންސީ ގޮތްގޮތަށް އިސްތަށިގަނޑު އޮމންކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ސްކޫލަށް އައުމަކީ މަނކަމެކެވެ.

ބޭސްފަރުވ ކުރުމަށް ފިޔަވައި ބޯ

ބޭލުމަކީ މަނކަމެކެވެ.
 ފިރިހެން ކުދިން އެއްވެސް ބވަތެއްގެ ގަހަނއެއް ޔުނީފޯމއެކު އަޅައިގެން ނުވނެއެވެ. ފިރިހެންކުދީންގެ ބޫޓް  ،ސްޓކީން އަދި ނޑުވގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ. ބެލްޓްގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ .އަޅައިފައި ހުންނަން ވނީ އޮފިޝަލް ބެލްޓެކެވެ .ބެލްޓްގެ ފުޅމިން  1.5އިންޗިއަށްވުރެ ފުޅވެގެން ނުވނެއެވެ.ތަފތު ޑިޒައިންތަކަށް ބެލްޓްގެ ބަކަލް ހަދފައިހުންނަ ބެލްޓް އެޅުމަކީ މަނކަމެކެވެ.

ބ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ބ .އޭދަފުށި
 ޖިންސއި ބޯފޮތިން ފަހފައިވ ،ފަޓްލޫނއި ތަފތު މަރުކ ޖަހފައިވ ފަޓްލޫނއި ކަޅުނޫން އެހެން ބަރަނީން ޑަބަލް ފަތި ޖަހފައިވ ފަޓްލޫނުވެސްބޭނުންކުރުމަކީ މަނކަމެކެވެ.
 ބެގީކޮށްގެން ހުންނަންވނީ ފޫޅުންފެށިގެން  2އިންޗިއަށްވުރެ ފަޓްލޫނު ތިރިނުވވަރަށެވެ .އަދި ކުރިމަތިން ބެލްޓްގެ ބަކަލް ފެންނަވަރަށްފުރަގަހުން ބެލްޓްގެ ތިރީކައިރިއ ހަމައަށެވެ.
 ފަޓްލޫނުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވނީ އަރައި ގެން ހުންނަ ބޫޓްގެ މަތީކައިރިއަށްވުރެ ދިގުނުވވަރަށެވެ .ފަޓްލޫނުގެ ފައިކުރި އޮޅުމަކީ މަނކަމެކެވެ.އަންހެންކުދީން:
 އަންހެން ކުދިންގެ ހެދުމުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވނީ ކަކުލުން ތިރިއަށް ގތްގަޑަކަށް  2އިންޗި ހުންނަ ވަރަށެވެ .ހެދުމުގެ އެތެރެއިން ހުދުޕެޓީއަކއި ހުދު ޓައިޓް ލންވނެއެވެ.
 ބުރުގ ނޅނަމަ ޔުނީފޯމްގެ އަތް ހުންނަންވނީ އުޅަބޮށްޓަށްވުރެ  2އިންޗިއަށްވުރެ މަތިނުވވަރަށެވެ .ބުރުގ އަޅކުދިން ލނީ އަތްދިގުޔުނީފޯމެވެ .އަތުގެދިގުމިންހުންނަންވނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅހަމައަށެވެ.
 ހެދުމުގެ ރޫތައް  1.5އިންޗިއަށް ވުރެ ފުޅވެގެން ނުވނެއެވެ. ބަންދު ހުންނަން ވނީ  1.5އިންޗިއަށްވުރެ ފުޅނުވގޮތަށް އުނަގަނޑ ހަމައިގައެވެ .ޓައީ ގެ ކުލައަކީ ވިލު ނޫ ކުލައެވެ .ޓައީގެ ދިގުމިންހުންނަންވނީ ބަންދަށް ވުރެ  2އިންޗި މަތީގައެވެ.
 އަންހެންކުދިން ޔުނީފޯމއެކު ހުދު ހަރުވޅެއް ލންވނެވެ .ހަރުވޅުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވނީ ހޮޔޮވަރުވަރަކަށް ހަނިކޮށެވެ .ހެދުމއި ހަރުވޅުގެކުލައަކީ ހުދު ކުލައެވެ( .ބުރުގ ހުންނަންވނީ އެއްވެސް ޑިޒައިނެއްނެތް ހުދުފޮތިންނެވެ)
 ސްކޫލް ޔުނީފޯމއެކު އަންހެންކުދިންނަށް ގަހަނގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އއްމު ގޮތެއްގައި އަތުގައި އަޅފައި އޮންނަ ކެވެލިފަށެއް ނުވަތަކަރުގައި އަޅފައި އޮންނަ ފަށެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ .ކަރުގައި މިފަށް އަޅފައިއޮންނަން ޖެހޭނީ ނުފެންނަގޮތަށެވެ.
 އަންހެންކުދިންގެ ސްޓކީނއި ބޫޓްއަދި ނޑުވ ކުލައަކީ ހުދު ކުލައެވެ. އަންހެންކުދިންގެ އިސްތަށި ގަނޑު އެއްސޭ ވަރުވނަމަ ފެހިކުލައިގެ ރިބަން ފަށެއް އައްސަން ވނެއެވެ .ގެތޭވަރަށް ދިގުނަމަ ހުންނަންވނީގަތފައި އިސްތަށިގަނޑުގެތިރީގައި ފެހިކުލައިގެ ރިބަންފަށެއް އައްސފައެވެ .އަދި އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަން ވނީ

ރީތިކޮށް

ފުނއަޅ

އޮމންކޮށްފައެވެ.
 ބޭންޑް އަ ދި ތަފތު ވައްތަރުގެ ދަތި ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ .ބޭނުން ކުރަންވނީ ހަމައެކަނި އދައިގެ ކަޅުދައްޗެވެ. ބޮލއި ،މޫނު ޑައިކޮށް ކުލަޖެއްސުމއި ،ލިޕްސް ސްޓިކް ،އައިލައިން ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނކަމެކެވެ. އެކި ޑިޒައިންތަކަށް ހަދފައި ހުންނަ ފެޝަންގަޑި އެޅުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބޮލުގެއިސްތަށިގަނޑު ސފުކޮށް ބަލަހައްޓައި ނިޔަފަތި ދިގުވިޔަނުދީ ކަނޑަންވނެއެވެ .އަދި ތަމްސީލްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭމޭކަޕް ފިޔަވައި ސްކޫލް ޔުނީފޯމްގައި އަދި ސްކޫލްގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅޭއިރު އެއްވެސް ބވަތެއްގެ މޭކަޕެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ބ .އޭދަފުށި
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް

 -ހުރިހކުދީންވެސް

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމްގެ ޓީޝޓއެކު ބޭނުންކުރނީ ސްކޫލް ޓްރެކްޝޫޓެވެ .އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމއެކު ފިރިހެން ކުދިން

ބޭނުންކުރނީ ކަޅުބޫޓއި ކަޅު ސްޓކީނެވެ .އަންހެން ކުދިން ބޭނުންކުރނީ ކަޅު ބޫޓއި ކަޅު ސްޓކީން ނުވަތަ ހުދު ބޫޓއި ހުދު ސްޓކީނެވެ.
 ޓީޝޓުގެ ދިގުމިނުގައި އުނަގަނޑަށް ވުރެ ތިރިއަށް ކުރުވެގެން  6އިންޗި ހުންނަން ވނެއެވެ .ބުރުގ ނޅނަމަ ޔުނީފޯމްގެ އަތް އުޅަބޮށްޓަށްވުރެ 2އިންޗި މައްޗަށް ހުރެގެން ނުވނެއެވެ .ބުރުގ އަޅކުދިން ލނީ އަތްދިގު ޔުނީފޯމއި ކަޅު ބުރުގަލެވެ.
ޑިޒައިނެއްނެތް ކަޅުފޮތިންނެވެ) އަދި ގަޔަށް ބރުވގޮތަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމަށް ބަދަލުގެނަސްގެން ނުވނެއެވެ.
 ޕީއީ ގަޑިތަކއި އިތުރު ހަރަކތްތަކުގައި ޓެނިސް ބޫޓަށް އެރުމަކީ ހުއްދަ ކަމަކެވެ. އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރނީ ތިރީގައި އެވ ކަންކަމަށެވެ.ޕީއީ ގަޑިތަކަށް ސްކޫލްގައި އެދަރިވަރަކު ކިޔަވ ޝެޝަން ފިޔަވައި އެހެން ގަޑިތަކުގައި އޮންނަ އިތުރު ގަޑިތަކަށް. ކުޅިވަރުތަކއި އިތުރު ހަރަކތްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް. ފީލްޑްޓްރިޕް ދިއުމަށް. -ސްކޫލުން ބއްވ ބައްދަލުވުންތަކަށް (އެސޯސިއޭޝަން  /ޕީޓީއެސް)

(ބުރުގ ހުންނަންވނީ އެއްވެސް

