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ސީ.އެޗް.އެސް.އީ ގެ ޔުދީފޯމް ގަވާއިދު

g
ސެދްޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަދްޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަދް
މާލެކ ދިވެހިރާއްޖެ

ސީ.އެޗް.އެސް.އީގެ ޔުދީފޯމް ގަވާއިދު
ފިރިހެދް ކުދިދްގެ ރަސްމީ ޔުދީފޯމް (ދަމޫދާ  3ވަދަ ޞަފްޙާގައި)


ހުދުކުލައިގެ އަތްދިގު ދުވަތަ އަތްކުރު ގަމީހާއި ގަދަ ދޫކުލައިގެ ފަޓްލޫދާއި ސީ.އެޗް.އެސް.އީގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ ގަދަދޫކުލައިގެ
ޓައީއެވެ .ޓައީ ލިބެދްހުދްދާދީ "އީވް ސޭލް" (ފޯދް )3310756 :އިދްދެވެ .ޓައީ ލިބޭދެ ތާރީހް ދަރިވަރުދްދަފް އަދްގާދެއެވެ.
އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ފަޓުލޫދުގެ ބަދަލުގައި ޖިދްސް ލައިގެދް ދުވާދެއެވެ .މައުދަދުގެ މަރުކާ ޖަހާއިފައިވާ ފަޓުލޫދާއި ފަޓުލޫދުގެ
ކުލަދޫދް އެހެދް ކުލައެއްގެ ބަރަދިދް ޑަބަލް ފަތި ޖަހާފައިވާ ފަޓުލޫދުވެސް ޖިދްސް ތެރޭގައި ހިމެދެއެވެ.



ވާތްފަރާތު މޭމަތީގައި (ޖީބުގައި) މިސެދްޓަރުގެ ބެޖް ގަދަ ދޫކުލައިގެ ފަފުވިދް ޖަހާފައިހުދްދަދްވާދެއެވެ.



ގަމީސް ހުދްދަދްވާދީ ފަޓްލޫދުގެ ދަފަފް ޖަހާފައެވެ .އަދި ދަފަފް ޖަހާފައި ހުދްދައިރު ވަފައިގެދް ބެލްޓް ފެދްދަދްވާދެއެވެ .ބެލްޓް
ހުދްދަދްވާދީ ގާތްގަޑަކަފް  2އިދްޗި ފުޅާމިދުގައެވެ.



ފަޓްލޫދުގެ ދިގުމިދް ހުދްދަދްވާދީ އިސްޓާކީދް ދިވާވާ ވަރަފެވެ.



ޔުދީފޯމާއިއެކު އަރަދްވާދީ ކަޅުކުލައިގެ (ޑިޒައިދް ދުކޮފް ހުދްދަ) ބޫޓާއި އިސްޓާކީދަފެވެ.



ފިރިހެދް ކުދިދްގެ އިސްތަފިގަދޑު ދިގުކޮފް ބެހެއްޓުމާއި މަތިމަސް ބެހެއްޓުމަކީ މަދާކަމެކެވެ .އިސްތަފިގަދޑު ހުދްދަދްވާދީ
ޓްރިމަރުގެ  4ވަދަ ލެވެލްގައި ކޮފާފައި ހުދްދަ އިރު ހުދްދަ ތުދި މިދަފެވެ .އަދި ޔުދީފޯރމުގައި ހުދްދައިރު ބޮލުގައި
ކުލަޖެއްސުމަކީ މަދާ ކަމެކެވެ.



ޔުދީފޯމުގައި ހުދްދައިރު ކަރުގައި ފަފްއެޅުމާއި އަތުގައި އެއްޗެހިއެޅުމާއި ކަދްފަތުގައި މުދިލުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.

އަދްހެދް ކުދިދްގެ ރަސްމީ ޔުދީފޯމް (ދަމޫދާ  4ވަދަ ޞަފްޙާގައި)


ހުދުކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހާއި ގަދަ ދޫކުލައިގެ ސްކާރޓް (ތިރި) އާއި ސީއެޗްއެސްއީގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ ގަދަދޫކުލައިގެ ޓައީއެވެ.
ޓައީ ލިބެދްހުދްދާދީ "އީވް ސޭލް" (ފޯދް )3310756 :އިދްދެވެ .ޓައީ ލިބޭދެ ތާރީހް ދަރިވަރުދްދަފް އަދްގާދެއެވެ.



އިދްދެވެ .ގަމީހުގެ އަތް އުޅަދބޮއްޓަފްވުރެ ތިރިއަފް އޮޅާފައި ދުވަތަ ދިގުކޮފްވެސް ބެހެއްޓިދާދެއެވެ.



ބުރުގާ އަޅާ ކުދިދްގެ ޔުދީފޯމަކީ ހުދު ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހާއި ގަދަ ދޫކުލައިގެ ސްކާރޓާއި ހުދު ބުރުގާއާއި ހަރުވާޅާއި
ސީއެޗްއެސްއީގެ ލޯގޯ ޖަހާފައިވާ ގަދަދޫކުލައިގެ ޓައީއެވެ.



ސްކާރޓް ހުދްދަދްވާދީ ކަކުލުދް ތިރިއަފް  3އިދްޗިއަފްވުރެ ކުރުދުވާ ގޮތަފެވެ .ދަރިވަރުދް ބޭދުދްދަމަ ސްކާރޓް ފައިތިލައާ
ހަމައަފް ދިގުކޮފް ބެހެއްޓިދާދެއެވެ.



ސްކާރޓް ފެހުމަފް ޖިދްސް ފޮތި ބޭދުދްކޮފްގެދް ދުވާދެއެވެ .ތަފާތު ގޮތްގޮތަފް ޑިޒައިދްކުރެވި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތަސްވީރު ދުވަތަ
ތަފާތު އެއްޗެހި ލިޔެ ކުރަހާ ހަދާފައިވާ ސްކާރޓް ލުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.
ސަފްހާ 1
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އަދްހެދް ކުދިދް ތިބެދްވާދީ ޔުދީފޯމުގެ އެތެރެއިދް ޕެޓީ ލައިގެދްދެވެ.



ގަމީހުގެ ވާތްފަރާތު މޭމަތީގައި (ޖީބުގައި) މިސެދްޓަރުގެ ބެޖް (ސީ.އެޗް.އެސް.އީ) ގަދަދޫކުލައިގެ ފަފުވިދް ޖަހާފައި
ހުދްދަދްވާދެއެވެ.



އަދްހެދް ކުދިދްގެ އިސްތަފިގަދޑު ހުދްދަދްވާދީ މޫދުމައްޗަފް އިސްތަފި ދުފައިބާގޮތަފް ރީއްޗަފް އޮމާދްކޮފް ފުދާއަޅާފައެވެ .ދިގު
އިސްތަފިގަޑު ހުދްދަދްވާދީ އައްސާފަ ދުވަތަ ގަތާފައެވެ .ކުރުއިސްތަފިގަޑު ހުދްދަދްވާދީ މޫދުމައްޗަފް އިސްތަފި ދުފައިބާގޮތަފް
ދަތިޖަހާފައެވެ .ޔުދީފޯމުގައި ހުދްދައިރު ބޮލުގައި ކުލަޖެއްސުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.



ޔުދީފޯމާއި އެކު އަރަދްވާދީ ކަޅުކުލައިގެ (ޑިޒައިދް ދުކޮފް ހުދްދަ) އިސްޓާކީދަފާއި ބޫޓަފެވެ.



ޔުދީފޯމާއިއެކު ޢާއްމުކޮފް އަޅާ މައުދަދުދް ހަދާފައިވާ ފަފެއް ފިޔަވައި އެހެދް ގަހަދާ އެޅުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.



މޭކަޕް ކުރުމަކީ އެދެވިގެދްވާ ކަމެއްދޫދެވެ .އަދި ފާހަގަވާވަރަފް މޭކަޕްކޮފްގެދް އަދްދަ ކުދިދް ކްލާހަފްވެއްދުމުގެ ކުރިދް މިކަދް
ރަގަޅުކުރުމަފް ފޮދުވާލެވޭދެއެވެ.

ސީ.އެޗް.އެސް.އީ ބެޖްގެ ދަމޫދާ

އެކްޓިވިޓީ ޔުދީފޯމް
 ސީ.އެޗް.އެސް.އީގެ ދަރިވަރުދްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުދިފޯމްގެ ޓީޝާޓް ލިބެދް ހުދްދާދީ އީކޯ ސްޓޭޝަދަރީ (ފަރީދީމަގުކ
ފޯދް )7461310 :އިދްދެވެ.
 ފިރިހެދް ދަރިވަރުދްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުދިފޯމް :އެކްޓިވިޓީ ޔުދީފޯމްގެ ޓީޝާޓާއެކު ކަޅުކުލައިގެ ފަޓްލޫދު ދުވަތަ ސްކޫލް
ޔުދީފޯމުގެ ފަޓުލޫދާއި އިސްޓާކީދާއި ބޫޓެވެ.
 އަދްހެދްދަރިވަރުދްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުދިފޯމް :އެކްޓިވިޓީ ޔުދީފޯމްގެ ޓީޝާޓާއެކު ކަޅުކުލައިގެ ހަރުވާޅާއި (ދޫހަރުވާޅެއް)
އިސްޓާކީދާއި ބޫޓެވެ .ބުރުގާއަޅާ ދަރިވަރުދްދަމަ އާދައިގެ ކަޅު ބުރުގާއެއް އެކްޓިވިޓީ ޔުދިފޯމާއިއެކު އެޅިދާދެއެވެ.
ގަހަދާ އެޅުމާއި އިސްތަފިގަދޑުގެ ސްޓައިލް ބަހައްޓާދީ ސްކޫލް ޔުދީފޯރމް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަފެވެ .ދަރިވަރުދް
ބޭދުދްދަމަ އެކްޓިވިޓީ ޔުދީފޯމްގެ ހަރުވާޅު މަތިދް ސްކޫލް ޔުދީފޯމްގެ ސްކާރޓް ލެވިދާދެއެވެ.
 އެކްޓިވިޓީ ޔުދިފޯމާއެކު ޖިދްސް އަދި ތްރީކުއާޓަރ ޕޭދްޓްސް ލުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.
 ތިރީގައި މިވަދީ މިސްކޫލްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުދިފޯމް ބޭދުދް ކުރެވިދާދެ ކަދްތައްތަކެވެ.
* ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަފް.
* ސްކޫލްގައި އެދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ސެޝަދް ފިޔަވައި އެހެދް ގަޑިތަކުގައި އޮދްދަ އިތުރުގަޑި ތަކަފް ހާޒިރުވުމަފް.
* އިތުރު ހަރަކާތްތަކަފް (އެސޯސިއޭޝަދް ބައްދަލުވުދްތަކަފާއި މިފަދަ އެހެދް ހަރަކާތްތަކަފް).
* ފީލްޑް ޓްރިޕްސް ދިޔުމަފް.
* އޮފީހާއި ލައިބްރަރީއިދް ދަރިވަރުދްދަފް ފޯރުކޮފްދޭ ހިދްމަތްތަފް ލިބިގަތުމަފް.
ދޯޓް :އެއްވެސް ދަރިވަރަކު އެއްވެސް އިމްތިހާދެއް ހެދުމަފް އެކްޓިވިޓީ ޔުދީފޯމްގައި ސްކޫލަފް ހާޒިރުވުމަކީ މަދާކަމެކެވެ.
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ސީ.އެޗް.އެސް.އީ ގެ ޔުދީފޯމް ގަވާއިދު

ޑިޒައިން ނުކޮށްހުރި އާދައިގެ ހުދުފޮތިކޮޅެއް

ސްކޫލް ބެޖް

ނޯޓް :ބޭނުން ދަރިވަރުންނަށް ސްކާރޓްގެ ދިގުމިން ފައިތިލައާއި ހަމައަށް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
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