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 ޔުނީފޯރމް ކޯޑް 
ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ސްކޫލަށް ހ ޒިރުވ ނީ އަދި ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ދ ންޖެހޭ ކޮންމެ ތަނަކަށް ދ ންވ ނީ ސްކޫލުން ކަނޑައަޅ ފައިވ    -

 ޔުނީފޯމެއްގައެވެ.
 

 ފިރިހެންކުދީން:

އ އި ދެމެދުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމަކީ އަތްކުރު ހުދުގަމީހ އި ކަޅުސޯޓެކެވެ.  5ން  1ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް އަދި ގްރޭޑް  -
އަތްކުރު ހުދުގަމީހ އި ކަޅު ން މަތީގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ޔުނީފޯމަކީ  6ގްރޭޑް  ސޯޓްހުންނަންވ ނީ ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިނުވ  ވަރަށެވެ.

 ފަޓްލޫނެވެ. ޕްރިފެކްޓް ކުދިންގެ ފަޓްލޫނު ހުންނަންވ ނީ ހުދުކުލައިންނެވެ.
 އިންޗިއަށްވުރެ ދިގުނުވ ވަރަށް ކޮށ ފައެވެ. ތުނބުޅި މަތިމަސް ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ. 2ފިރިހެންކުދީންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަން ވ ނީ  -
ލައި ހަރުކޮށް،  ފުނ އަޅައި އަދި އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް، ޖެލް  ކޮށައި އިސްތަށިގަނޑު ތަފ ތުގޮތްގޮތަށް މައްޗަށްތަފ ތު ސްޓައިލް ތަކަށް  ބޯ  -

 ފެންސީ ގޮތްގޮތަށް އިސްތަށިގަނޑު އޮމ ންކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ސްކޫލަށް އައުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ.  ބޭސްފަރުވ  ކުރުމަށް ފިޔަވައި ބޯ
 ބޭލުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ.

 ފިރިހެން ކުދިން އެއްވެސް ބ ވަތެއްގެ ގަހަނ އެއް ޔުނީފޯމ އެކު އަޅައިގެން ނުވ ނެއެވެ.  -
 ސްޓ ކީން އަދި ނ ޑުވ ގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ. ،ފިރިހެންކުދީންގެ ބޫޓް  -
ންޗިއަށްވުރެ ފުޅ ވެގެން ނުވ ނެއެވެ. އި 1.5ބެލްޓްގެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ. އަޅައިފައި ހުންނަން ވ ނީ އޮފިޝަލް ބެލްޓެކެވެ. ބެލްޓްގެ ފުޅ މިން  -

 ތަފ ތު ޑިޒައިންތަކަށް ބެލްޓްގެ ބަކަލް ހަދ ފައިހުންނަ ބެލްޓް އެޅުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ. 
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 ބ. އޭދަފުށި      

 

ފަޓްލޫނުވެސް ފަޓްލޫނ އި ތަފ ތު މަރުކ  ޖަހ ފައިވ  ފަޓްލޫނ އި ކަޅުނޫން އެހެން ބަރަނީން ޑަބަލް ފަތި ޖަހ ފައިވ   ،ންސ އި ބޯފޮތިން ފަހ ފައިވ ޖި -
 ބޭނުންކުރުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ.

އިންޗިއަށްވުރެ ފަޓްލޫނު ތިރިނުވ ވަރަށެވެ. އަދި ކުރިމަތިން ބެލްޓްގެ ބަކަލް ފެންނަވަރަށް  2ބެގީކޮށްގެން ހުންނަންވ ނީ ފޫޅުންފެށިގެން  -
 ފުރަގަހުން ބެލްޓްގެ ތިރީކައިރިއ  ހަމައަށެވެ. 

 ގެން ހުންނަ ބޫޓްގެ މަތީކައިރިއަށްވުރެ ދިގުނުވ ވަރަށެވެ. ފަޓްލޫނުގެ ފައިކުރި އޮޅުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ. ފަޓްލޫނުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވ ނީ އަރައި -
 އަންހެންކުދީން:

އިންޗި ހުންނަ ވަރަށެވެ. ހެދުމުގެ އެތެރެއިން ހުދު  2އަންހެން ކުދިންގެ ހެދުމުގެ ދިގުމިން ހުންނަންވ ނީ ކަކުލުން ތިރިއަށް ގ ތްގަޑަކަށް  -
 އި ހުދު ޓައިޓް ލ ންވ ނެއެވެ.ޕެޓީއަކ 

އިންޗިއަށްވުރެ މަތިނުވ ވަރަށެވެ. ބުރުގ  އަޅ ކުދިން ލ ނީ އަތްދިގު  2ބުރުގ  ނ ޅ ނަމަ ޔުނީފޯމްގެ އަތް ހުންނަންވ ނީ އުޅަބޮށްޓަށްވުރެ  -
 ޔުނީފޯމެވެ. އަތުގެދިގުމިންހުންނަންވ ނީ އަތުގެ ކުޑަހުޅ ހަމައަށެވެ. 

 ވުރެ ފުޅ ވެގެން ނުވ ނެއެވެ.އިންޗިއަށް  1.5ހެދުމުގެ ރޫތައް  -
އިންޗިއަށްވުރެ ފުޅ ނުވ ގޮތަށް އުނަގަނޑ  ހަމައިގައެވެ. ޓައީ ގެ ކުލައަކީ ވިލު ނޫ ކުލައެވެ. ޓައީގެ ދިގުމިން  1.5ބަންދު ހުންނަން ވ ނީ  -

 އިންޗި މަތީގައެވެ. 2ހުންނަންވ ނީ ބަންދަށް ވުރެ 
ހެދުމ އި ހަރުވ ޅުގެ  ހަރުވ ޅުގެ ފައިކުރި ހުންނަންވ ނީ ހޮޔޮވަރުވަރަކަށް ހަނިކޮށެވެ. ނެވެ.އަންހެންކުދިން ޔުނީފޯމ އެކު ހުދު ހަރުވ ޅެއް ލ ންވ   -

 ކުލައަކީ ހުދު ކުލައެވެ. )ބުރުގ  ހުންނަންވ ނީ އެއްވެސް ޑިޒައިނެއްނެތް ހުދުފޮތިންނެވެ(
ގޮތެއްގައި އަތުގައި އަޅ ފައި އޮންނަ ކެވެލިފަށެއް ނުވަތަ ސްކޫލް ޔުނީފޯމ އެކު އަންހެންކުދިންނަށް ގަހަނ ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އ އްމު  -

 ކަރުގައި އަޅ ފައި އޮންނަ ފަށެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ.  ކަރުގައި މިފަށް އަޅ ފައިއޮންނަން ޖެހޭނީ ނުފެންނަގޮތަށެވެ.
 އަންހެންކުދިންގެ ސްޓ ކީނ އި ބޫޓްއަދި ނ ޑުވ  ކުލައަކީ ހުދު ކުލައެވެ. -
ގަނޑު އެއްސޭ ވަރުވ ނަމަ ފެހިކުލައިގެ ރިބަން ފަށެއް އައްސަން ވ ނެއެވެ. ގެތޭވަރަށް ދިގުނަމަ ހުންނަންވ ނީ އަންހެންކުދިންގެ އިސްތަށި  -

 ގަތ ފައި އިސްތަށިގަނޑުގެތިރީގައި ފެހިކުލައިގެ ރިބަންފަށެއް އައްސ ފައެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑު ހުންނަން ވ ނީ  ރީތިކޮށް  ފުނ އަޅ  
 އޮމ ންކޮށްފައެވެ.

 ދި ތަފ ތު ވައްތަރުގެ ދަތި ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުން ކުރަންވ ނީ ހަމައެކަނި އ ދައިގެ ކަޅުދައްޗެވެ.ބޭންޑް އަ -
 އައިލައިން ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނ ކަމެކެވެ. ،ލިޕްސް ސްޓިކް ،މޫނު ޑައިކޮށް ކުލަޖެއްސުމ އި، ބޮލ އި -
 ފެޝަންގަޑި އެޅުމަކީ މަނ  ކަމެކެވެ. އެކި ޑިޒައިންތަކަށް ހަދ ފައި ހުންނަ -
ރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބޮލުގެއިސްތަށިގަނޑު ސ ފުކޮށް ބަލަހައްޓައި ނިޔަފަތި ދިގުވިޔަނުދީ ކަނޑަންވ ނެއެވެ. އަދި ތަމްސީލްތަކުގައި ކު  -

 ވަތެއްގެ މޭކަޕެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މޭކަޕް ފިޔަވައި ސްކޫލް ޔުނީފޯމްގައި އަދި ސްކޫލްގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅޭއިރު އެއްވެސް ބ 
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 އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހުރިހ ކުދީންވެސް  އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމްގެ ޓީޝ ޓ އެކު ބޭނުންކުރ ނީ ސްކޫލް ޓްރެކްޝޫޓެވެ. އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމ އެކު ފިރިހެން ކުދިން  -
 އި ހުދު ސްޓ ކީނެވެ.ބޫޓ ބޭނުންކުރ ނީ ކަޅުބޫޓ އި ކަޅު ސްޓ ކީނެވެ. އަންހެން ކުދިން ބޭނުންކުރ ނީ ކަޅު ބޫޓ އި ކަޅު ސްޓ ކީން ނުވަތަ ހުދު 

ބުރުގ  ނ ޅ ނަމަ ޔުނީފޯމްގެ އަތް އުޅަބޮށްޓަށްވުރެ  އިންޗި ހުންނަން ވ ނެއެވެ. 6ޓީޝ ޓުގެ ދިގުމިނުގައި އުނަގަނޑަށް ވުރެ ތިރިއަށް ކުރުވެގެން  -
ނީ އެއްވެސް )ބުރުގ  ހުންނަންވ   ކުދިން ލ ނީ އަތްދިގު ޔުނީފޯމ އި ކަޅު ބުރުގަލެވެ. އިންޗި މައްޗަށް ހުރެގެން ނުވ ނެއެވެ. ބުރުގ  އަޅ  2

 އަދި ގަޔަށް ބ ރުވ ގޮތަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމަށް ބަދަލުގެނަސްގެން ނުވ ނެއެވެ. ފޮތިންނެވެ(ކަޅުޑިޒައިނެއްނެތް 

 ޕީއީ ގަޑިތަކ އި އިތުރު ހަރަކ ތްތަކުގައި ޓެނިސް ބޫޓަށް އެރުމަކީ ހުއްދަ ކަމަކެވެ. -

 މަށެވެ.އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރ ނީ ތިރީގައި އެވ  ކަންކަ -

 ޕީއީ ގަޑިތަކަށް -

 ސްކޫލްގައި އެދަރިވަރަކު ކިޔަވ  ޝެޝަން ފިޔަވައި އެހެން ގަޑިތަކުގައި އޮންނަ އިތުރު ގަޑިތަކަށް. -

 ކުޅިވަރުތަކ އި އިތުރު ހަރަކ ތްތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް. -

 ފީލްޑްޓްރިޕް ދިއުމަށް. -

 / ޕީޓީއެސް( ސްކޫލުން ބ އްވ  ބައްދަލުވުންތަކަށް )އެސޯސިއޭޝަން  -

 


