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ް)ްއައި.އީ.ޕީް(ްއެޑިޔުކޭޝަންްޕްލޭންްްޑްްއިންޑިވިޖުއަލައިޒްް

ްްސްކޫލް

ް-ގޯލޯ-

ްއުފަންދުވަސް:ްްްްްްްްްްްްްްްްޢުމުރު:ްްދަރިވަރުގެްނަން:
ްއަންހެން:ްްްްްްްްްްްްްފިރިހެން:ްްނަމްބަރު:ްކާޑުްއައި.ޑީ

 ސިއްޚީ ގޮތުން ކަންބޮޑުވާކަމެއްވާ ނަމަ:

 

 

:ްކަމެއް ހިނގާފައި ވާނަމަމާޒީގައި ސްކޫލަށް އެނގުން މުޙިންމު ދަރިވަރުގެ  

ތެރިކަމާއި ދިމާލުގައި ފާހަގައެއްލުމަށްފަހު އެކަން އުނގެނުމުގައި ޚާއްސައެހީރިވަރުގެ ކިބައިގައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުވަތަ ދަ
ބޮޅުއަޅާށެވެ. އެދިމާލުގައި ްޑައިގްނޯސްކުރެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޝައްކުކުރެވޭކަމެއްނަމަ  

 ) ހުރިހާކުދިން ާޝމިލްކޮށްގެން ކިަޔވާިދނުމުގެ ސިޔާސަުތން ނެގިަފއި (

  އުނގެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި
ރޑަރ  ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި   އެޓެންޝަން ޑެފިސިޓް ހައިޕަރ އެކްޓިވިޓީ ޑިސްއޯ
  ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި
  އަޑުއިވުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި
  ލޮލުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި
މް ޑިސްއޯޑަސް އޯޓިޒަމް ސްޕެކްޓްރަ ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި   
ނޑީގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ޝައްކުކުރެވޭ / ޑައިގްނޯސްކުރެވިފައި   ސިކު

  އެހެންކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ: 
 

ވާނަމަ ބޮޅުއަޅާށެވެ.ފާހަގަކުރެވިފައި ދަރިވަރުގެ ހެދިބޮޑުވުމުގައި އެއްވެސް ލަސްކަމެއް   

 

އިޖްތިމާޢީ ނަފްސާނީ ތަރައްޤީ   ްްްްޖިސްމާނީ ތަރައްޤީ     ތަރައްޤީރައްޤީ      ބަސްމޮށުންތެރިކަމުގެ ތަ ވިސްނުމުގެ  
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ް

 

ތާރީޚް:ްްދަރިވަރުްސްކޫލަށްްވެއްދި އައި.އީ.ޕީްބައްދަލުވުންްބޭއްވޭނެްތާރީޚް:  
 

 އައި.އީ.ޕީްއަށްްމަސައްކަތްްފަށާްތާރީޚް:ް އައި.އީ.ޕީްރިވިއުްކުރުމަށްްބައްދަލުކުރާނެްތާރީޚް:ް
 

 

 ދަރިވަރުގެްތަފާތުްހުނަރުތަކާއިްޤާބިލްކަންް

ނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ މުޙިންމު ހުނަރުތަކެވެ. ިމ ހުނަރުތައް ލަސްވެފައި  ތިރީގައި މިވަނީ ދަރިވަރުގެ އުނގެނުމަށް މައިގަ
 ވާނަމަ ވަކި ވަކިން ތަފްސީލްކޮްށ ލިޔާށެވެ. 

. ވާހަކަދެއްކުން:1  

. ލިޔުން:2  

. ކިޔުން:3  

 ްްއުނގެނުމުގެ ހުނަރުތަކާއި ކާމިޔާބީތައް، އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ސިފަތައް، އަދި މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރު 

ތައް މީގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި މާއްދަތަކުން ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައިވާ ހުނަރުތައް ނުވަތަ މިހާރު ހުރި ފެންވަރު، އަދި އަމިއްލައަށް ކަންތައް
އި ދަސްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރި ފެންވަރު، ޢުމުރާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަންޖެހޭ ތަފާތު  ކުރެވޭ މިންވަރާ

ބިހޭވިއަރ، މި ރޮނގުތަކުން ދަރިވަރު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެނދެވިދާނެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތައި ، ދަރިވަރު ދަސްކުރާގޮތް ވެސް 
 ހިމެނެންވާނެއެވެ.     

މާއްދާ އަދި ކީ ކޮމްޕިޓެންސީސް (: އުނގެނުން )  

 

 ހުނަރުތައް:

 

:ްއަށަގަނެވިފައިވާ އާދަތައް   
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ސުމުގައިްގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްދަރިވަރުްއުނގެނުމަށްްބޭނުންވާްމުހިންމުކަންތައްތައްްހަމަޖެއްް  

ް

ްއަހަރަށްްކަނޑައެޅޭްލަނޑުދަނޑިތައްް

ް

ފާތު އްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ގެންނަންޖެހޭ ތަމީގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ހުނަރުތަކާއި އެހެނިހެން ހުނަރުތައް ތަރަ
މާޙައުލަށްގެންނަން ޖެހޭ ތަފާތު ބަދަލުތައް، ނުވަތަ ފަސޭހަތައް، އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް، އަދި  ބަދަލުތައް )

 އުނގެނުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކިޔަވައިދިނުމާއި ދެވޭ މަސައްކަތް ދަރިވަރުގެ ފެންވަރާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުމާއި، މަސައްކަތް
ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްވެސް ތަފްސީލްކޮށް މިބައިގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.  ހުންބޭނުންވާނަމަ ( އެކަން ކުރުމަށް އިތުރަށް މީ

ްްްްްްްްްްް 

. މާޙައުލަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް: 1  

 

 

:ލަތްތައް ) ކިޔަވާދިނުމާއި ގުޅޭ ތަފާތު ތަކެތި (ޞީ . ވަ 2  

 

 

:ބޭނުންވާނަމަ މީހުންގެ ޢަދަދު (ލަތްތައް ) އިތުރު އެހީތެރިކަން . ވަޞީ 3  

 

 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތެއްގައި ދަރިވަރަށް  :ހަރީ ލަނޑުދަނޑި އަ  ނޑައަޅާ ލްކުރެވޭނެކަމަށް ޕީ މެދުވެރިކޮށް ޙާޞި އައި.އީ.ކަ ގޯލް ކަ  

ނޑު  ލްވިކަމަށް ބަލާނެ ޙާޞި ކަނޑއެޅިފައިވާ ގޯލް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ: މިންގަ  

ހަރުފަތްތައް ތަރުތީބުން  ގެންދާނެ އިލްކުރުމަށްޓަކަޙާޞި ގޯލް ތްކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް:ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަ   

ނޑައެޅުނު ގޯލް: ދައިވެލުއޭޝަން ޝެޑިއުލް  ދުވަސްތައް ތަނާއި ލްވި މިންވަރު ޗެކްކުރާނެ ޙާޞި  ރިވަރަށް ކަ  
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ްދަރިވަރުްކުރިއަށްްގެންދަންްމުޙިންމުްދާއިރާތަކުންްއިތުރުްގޯލްތައްްލިޔެވޭނެއެވެ.ް

ް

ްްއަހަރީްގޯލްް
ް
ް

ްްއިވެލުއޭޝަންްކްރައިޓީރިއާް
ް
ް

ގޯލްްޙާސިލްކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުރުމަށްް
ްރޭވިފައިވާްގޮތްް

ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް
ް

ްްއިވެލުއޭޝަންްޝެޑިއުލްް
ް

 

ނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ތަރުތީބު އިޚްތިޔާރުކުރުން މުޙިންމެވެ.   ލަ

 ބޭންޑް އޭ ) ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ގޯލްތައް (

ތަކާއި ގުޅުވުން (ކޮމްޕިޓެންސީ ) އެކަށީގެންވާ ކީ . އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ 1  

ތަކާއި ގުޅުވުން () އެކަށީގެންވާ ކީ ކޮމްޕިޓެންސީ. އެޑަޕްޓިވް ބިހޭވިއަރ 2  

ތަކާއި ގުޅުވުން () އެކަށީގެންވާ ކީ ކޮމްޕިޓެންސީ ް. ޖިސްމާނީ ތަރައްޤީ 3  

ްބޭންޑް ބީ ) އެކަޑަމިކް ގޯލްތައް (  

ް. އުނގެނުމާއި ގުޅުންހުރި ހުނަރުތަކާއި މާއްދާތައް 1  
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ްޓްރާންސިޝަންްޕްލޭންް

ްކުރާް ްޕްލޭން ްނުވަތަ ްގޯލްތަކެއް ްޓްރާންސިޝަން ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަދަލުވާއިރު ްގުޅޭގޮތުން ްޢުމުރާއި ްވެސް ްދަރިވަރެއްގެ ކޮންމެ
ްކަންތައްތައްްބެލެހެްއޓޭނެްގޮްތތަކެއްްއައި.އީ.ޕީްގައިްހިމެނެންްވާނެއެވެ.ްމީގެްތެރޭގައިްތަފާތުްޓްރެއިނިންގްތަކާއި،ްއުނގެނުމާިއ،

ްކަނިްދިރިއުޅުމަށްްމަގުފަހިވާގޮތަށްްޕްލޭންތައްްރޭވިަފއިްހުރުންްމުޙިންމެއެވެ.ްވަޒީފާްއަދިްއެ

ް

 

ްއެހީތެރިކަމާއިްގުޅޭްއެހެނިހެންްޕްރޮގްރާމްްނުވަތަްޚިދްމަތްތައްްްއުނގެނުމުގައިްޚާއްޞަް

ްފަށާދުވަސްްްގެންދާތަންްްގެންދެވޭްމުއްދަތުްްގެންދެވޭްމިންވަރުްްޕްރޮގްރާމްް

ްްްްް

ްްްްް

ްްްްް

ްްްްް

ް

ްއެއްވެސްްބާވަތެއްގެްއިތުރުއެހީތެރިކަމެއްްދަތުރުފަތުރުްކުރާއިރުްބޭނުންވާނަމަްއެކަންްހިމަަނންވާނެެއވެ.ް
ް
ް
ް

 އަލަށް ސްކޫލަށް ދާންފަށާ ދަރިވަރުން:

އަށް ބަދަލުވާނަމަ: 1ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުން ކީ ސްޓޭޖް   

ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވާނަމަ:'ސެން' ކުލާހަކުން ކިޔަވަމުން ދާދަރިވަރަކު މެއިން ސްޓީމް ކުލާހަކަށް ނުވަތަ އެހެން   

ން ފެށިގެން (: 3ޓްރެއިނިންގ ) ކީ ސްޓޭޖް   

ން ފެށިގެން ( : 3ވަޒީފާ ) ކީ ސްޓޭޖް   

ް:ް) މުހިންމު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް (ރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ހުނަރު އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ކު   
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ް

ް(ފެށިގެންްމަތީގެްދަރިވަރުންނަށްްްއިނ3ްްް)ްކީްސްޓޭޖްްއަށްްގެންނަންްޖެހޭްބަދަލުތައްްްއެސެސްމަންޓްް

ްވަކިންދެވޭްއެހީތެރިކަންްްޙާލަތްތައްްްގެންނާނެްބަދަލުތައްް
ްްް
ްްް
ްްް
ްްް

ްގައިޑްލައިންްގައިްދަރިވަރުންްއެސެސްްކުރުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްބައިތަކަށްްއިސްކަންދިނުންްމުހިންމެވެ.ްކަރިކިއުލަމްްއެޑަޕްޓޭޝަންސްްް

ްއިންްފެށިގެންްމަތީގެްދަރިވަރުންނަށްް(3ްބައިވެރިވާްސްކޫލްްއެގްޒާމް/ްޓެސްޓްްތައްް)ްކީްސްޓޭޖްް

ް

ްް

ް

ް

 


