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އަމީނީމަގު
ހދ ކުރިނބި

(ދިވެހި އަކުރުން): ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން

(އިނގިރޭސި އަކުރުން): ކުއްޖާގެ ފުރިހަމަ ނަން

(ދިވެހި އަކުރުން): ދާޢިމީ އެޑްރެސް އަތޮޅާ ރަށާއެކު

(އިނގިރޭސި އަކުރުން): ދާޢިމީ އެޑްރެސް އަތޮޅާ ރަށާއެކު

(ދިވެހި އަކުރުން): މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

(އިނގިރޭސި އަކުރުން): މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ޢުމުރު ޖިންސް :އުފަން މީލާދީ ތާރީޚް

:ބައްޕަގެ ފުރިހަމަ ނަން

:ދާޢިމީ އެޑްރެސް

:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދުނިޔޭގަ ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ :ޓެލެފޯން ނަންބަރ

        
:މަންމަގެ ފުރިހަމަ ނަން

:ދާޢިމީ އެޑްރެސް

:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދުނިޔޭގަ ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ :ޓެލެފޯން ނަންބަރ

:ބެލެނިވެރިޔާގެ ފުރިހަމަ ނަން

:ދާޢިމީ އެޑްރެސް

:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ދުނިޔޭގަ ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރ :ޓެލެފޯން ނަންބަރ

މީސަލްސް ހެޕަޓައިޓިސް ޕޯލިޔޯ ޓީ.ޕީ.ޑީ ޖީ.ސީ.ބީ

ފުރަތަމަ ޑޯޒް

ދެވަނަ ޑޯޒް

ތިންވަނަ ޑޯޒް

ހަތަރުވަނަ ޑޯޒް

ެ)ކުއްޖާއަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  (.މިބައިގައި ލިޔާނީ ވެކްސިން ދެވިފައިވާ ތާރީޚްތަކެވ
އާރު.އެމް.އެމް

Kurimagu Pre-school ް ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލ
Ameeneemagu
HDh. Kurinbi

2018ް  ވަނަ އަހަރު ސްކޫލަށް ކުދިން ވައްދަން އެދޭ ފޯމ

:ފޯމު ނަންބަރު
:އިންޑެކްސް ނަންބަރު

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ު (.ޑޮކްޓަރގެ ލިޔުމެއްވާނަމަ ކޮޕީ ހުށަހެޅެއްވުން އެދެން): ކުއްޖާގެ  ކިބައިގައި ސިއްޙީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަމެއްވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތ

މާުު ކުއްޖާއާއި ބެހޭ މަޢުލ  

ލ މާުު ކުއްޖާގެ ބައްޕައާއި ބެހޭ  މަޢު 

ލ މާުު ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބެހޭ  މަޢު 

ލ މާުު ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާއާއި ބެހޭ  މަޢު 



ބޭބީ ނާސަރީ

ނާސަރީ

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިނ3ް އަހަރު ފުރި 2 އަށް ޢުމުރުން 31މާރޗް 

 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިނ4ް އަހަރު ފުރި 3 އަށް ޢުމުރުން 31މާރޗް 

ެ .ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ވެއްދޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ޢުމުރުފުރާގެ ގުރޭޑްތަކަށެވ
ބެލެނިވެރިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޢާންމު ޤަވާއިދު 

ސްކޫލް ފީ
.އެވެ (ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާ)ރ 300-/ސްކޫލް ފީއަކީ މަހަކު 

10ެކޮންމެ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ  . ދުވަސް ތެރޭގައި އެމަހެއްގެ ފީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދައްކަންވާނެއެވ

ެ (ފަނަރަ ރުފިޔާ)ރ 15-/މިތާރީޚްގެ ފަހުން ފީބަލައިގަނެވޭނީ  .ގެ ޖޫރިމަނާއަކާއެކުގައެވ

ް ވެކްސިން ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުނ

ސްކޫލަށް ކުއްޖާ ވެއްދުމުގެ ކުރިން

.ޖީ ވެކްސިން ޑޯޒް ހަމަކުރެއްވުން.ސީ.ބީ

.ވީ ގެ ހަތަރު ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން.ޕީ.އޯ

.ޓީ ގެ ތިން ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން.ޕީ.ޑީ

.މީސްލްސް އާއި ވިޓަމިން އޭގެ އެއްޑޯޒު ހަމަކުރެއްވުން

، އަލުން ފީކާޑް ހަދައިދެވޭނީ   (ފަސްރުފިޔާ)ރ 5-/ސްކޫލުންދޭ ފީކާޑް ގެއްލިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން ފީކާޑް އަލުން ހައްދަންޖެހިއްޖެނަމަ
ެ .ނެގުމަށްފަހުއެވ

ް ސްކޫލަށް ވެއްދުމާއި ސްކޫލުން ވަކިކުރުނ
ެ .ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް މިސްކޫލުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވެއެވ

މިސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދޭނީ ސްކޫލަށް ކުދިން ވެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާގެ އުމުރު ހަމަވާ 
.އަދި ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު އެ ގްރޭޑެއްގައި ޖާގަ އޮތްނަމައެވެ. ގްރޭޑަކަށެވެ

ސްކޫލުން ކުއްޖާ ވަކިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވާ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ސިޓީއެއް 
ެ .ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވ

ެ .ކުއްޖާ ސްކޫލުން ވަކިކުރެވޭނި ސްކޫލުގައި ކުއްޖާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަށް ފީ ދެއްކެވުމަށްފަހުއެވ

މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއަވަންޖެހޭ ތަކެތި
(.ފޯމުބަލައިގަތުމަށްފަހު އަސްލު އަނބުރާދެވޭނެއެވެ). ކާޑު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި އޭގެ ކޮޕީ.ޑީ.ދަރިވަރުގެ އައި

(.ފޯމުބަލައިގަތުމަށްފަހު އަސްލު އަނބުރާދެވޭނެއެވެ). ވެކްސިން ދިނުމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރާ ހެލްތްކާޑުގެ އަސްލާއި އޭގެ ކޮޕީއެއް

ނޑުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ  ނޑު އެއްބަސްވެ، އަޅުގަ ތިޔަ  ...............................................................މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޢާންމު ޤަވާއިދަށް އަޅުގަ
ެ .ސްކޫލަށް ވަދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުންއެދެމެވ

......................................:   ބެލެނިވެރިޔާގެ ނަން

......................................:   ތާރީޚް   ......................................:   ބެލެނިވެރިޔާގެ ސޮއި

ް އިދާރާގެ ބޭނުމަށ
:ފޯމު ޗެކްކުރި:                                                 ފޯމު ބަލައިގެތް

:ސޮއި

:މަޤާމް
:ތާރީޚް

:ސޮއި
:ނަން
:މަޤާމް
:ތާރީޚް

:ނަން


