c
ރ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ޖ
ހރާއް ެ
ވ ި
މދޫ ،ދި ެ
ރީ .

ފރމް މިންގަ ނޑު
ރ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ކުދީންގެ ޔުނީފޯ
ފިރިހެންކުދިން
 -1ގަމީސް
ގަމީސް ވާންވާނީ ސާ ު
ކރި
ަށެވެ .ގަމީހުގެ ގޮށްފަތިލާފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ .އަތް ު
ފ ހުދުކުލައިގެ އަތްކުރު ގަމީހަކށ
ންނަންވާނީ އެތެރެއަށް މަޅާލާފައެވެ .އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ރޮނގު ނުވަތަ ގޮޅިޖެހި ގަމީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ހުނ
ނގައިގެން ނުވާނެއެވެ .ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ޖީބުގައި ސްކޫލް ބެޖް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ުނީފޯރމުގެ ފުރަގަހުގައި ރޫ ަ
ޔނ
ކ ގަމީސް ހުނނ
ުނނަހާ ހިނދަ ު
ުނީފޯރމުގައި ހން
ޔނ
ށ ޖަހާފައެވެ .ޔުނީފޯރމުގެ ގިރުވާނުގޮށް ފިޔަވައި އެހެން
ްނަންވާނީ ދަށަ ް
ވ.
ގޮށްތައް ހުންނަންވާނީ އަޅުވާފައެ ެ
 - 2ބ ެޖ ް
ަން ޖެހޭނެއެވެ.
ައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލް ބެޖް އިންނނ
އ ތިރީގއ
ގަމީހުގެ ޖީބުގަ ި
•

ވލުކުލައެވެ.
ބެޖުގައި ހިމެނޭ ރާގެ ކުލައަކީ ި

•

ބެޖުގެ ކުލަތައް ފަނޑުވެފައި ހުންނަ ބެޖު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
 -3ފަޓްލޫނު
ދރި ޮ
ފަޓްލޫނުގެ ކުލައަކީ ސާފު ކަޅުކުލައެވެ) .އަނ ި
ކމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ (.ފަޓްލޫނު
ކންމެ ކުލައަކީ ކަޅުކުލަ ަ

މތީ ޖީބާއި ފުރަގަހުގެ ޖީބު ހުންނަންވާނީ އެތެރެއަށެވެ .ޖީންސާއި ޖީންސްގެ
ކށް ދޫކޮށެވެ .އަރި ަ
ންނަންވާނީ އާދައިގެ ވަރަ ަ
ހުނ
މކެވެ.
ފރމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލައިގެން އުޅުމަކީ މަނާކަ ެ
ފޓްލޫނެއް ޔުނީފޯ
މނ
ާނައިގައި ހިމެނިދާނެ އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ަ
އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޑަބަލްފަތި ޖަހާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .ފަޓްލޫނު ފުންނާބަށް ވުރެން ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ފައިގެ
އޅައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ .ގްރޭޑް  5އިން ދަށުގެ ފިރިހެން
ަނބިކަށްޓަށްވުރެން ކުރުގެން ނުވާނެއެވެ .ފަޓްލޫނުގެ ފައިކުރި ޮ
ތނ
ކކުލުން މައްޗަށް  2އިންޗިއަށްވުރެ ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި
ކދ
ބރިއެވެ .ފަޓްލޫނުބުރި ަ
ުދިން ބޭނުންކުރާނީ ފަޓްލޫނު ު
ވނެއެވެ.
ކކުލަށްވުރެ ތިރިއަށްހުރެގެން ނު ާ
ަ
ފަޓްލޫނުގެ ނަމޫނާ

 -4ބެލްޓް އެޅުމާއި ބެގީކުރުން
ނ
ގ ް
ޅ ބެލްޓަކަށެވެ .މާބޮޑަށް ހަނިވެގެން ނުވަތަ ފުޅާވެ ެ
ޓ ވާންވާނީ އާދައިގެ ފުޅާމިނުގެ ކަ ު
ފަޓްލޫނާއެކު އަޅާ ބެލް ް
އކުލެވޭ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ބެލްޓް އަޅާފައި ހުންނަންވާނީ
ަރ ެ
ރ
ޒައިނާއި މަންޒ ު
ޓގެ ބަކަލަކީ ޑިޒ
ނުވާނެއެވެ .ބެލް ު
ުރިހާ ލޫޕްތަކަށް ލައްވައިގެންނެވެ .ދަށައްޖަހާފައި ހުންނައިރު ގަމީސް އެލިފައި ހުންނަގޮތަށް )ލޫސް ބެގީ( ބަހައްޓައިގެން
ހރ
ު
ނވާނެއެވެ.

 -5ބޫޓާއި އިސްޓާކީން
ކ
މ ީ
ބޓަށް އެރު ަ
ދަރިވަރުން އަރަންވާނީ ކަޅުކުލައިގެ އޮފީސް ބޫޓަކަށެވެ .ހައި އެންކަލް ބޫޓާއި ތަފާތު ފެޝަނުގެ ޫ
ޫޓުގެ ފަހަތުކޮޅު އެތެރެއަށް
ބޓަށް އަރާފައި ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިގެ އިސްޓާކީނަށް އަރައިގެންނެވެ .ބޓ
ަނާކަމެކެވެޫ .
މނ
ވވެސް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ކުލަ ި
ނޑުވާ ލާފައިވާ ބޫޓެއްނަމަ ނާޑު ާ
މަޅާލާފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެާ .
އންނެވެ .ބޫޓް ހުންނަންވާނީ
ުނކުރާ ބޫޓް
ނ
ަރިވަރުން އެޔުނީފޯޯރމާއެކު ބޭނ ް
ސާފުތާހިރުކޮށެވެ) .ސްކޫލް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް ބޭނުންކުރާ ކުލާސްތަކުގެ ދރ
ެނިސް މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެ ެ
އވެ(.
ޓނ

 -6އަތްފައިގެ ނިޔަފަތިތަކާއި ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަން
ކ
އަތްފައިގެ ނިޔަފަތިތައް ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކަނޑާފައެވެ .ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމާއި ނިޔަފަތީގައި ކުލަޖެއްސުމަ ީ
ޫނއި އަތުގެ
ވ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މނާ
ަނާ ކަމެކެވެ .ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެ ޭ
މނ
ސްތަށީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކުލައެއް ޖައްސާހެ ު
ގ
މ ެ
ވ ު
ޯރމަކަށް ު
ސކޫލް ޔުނީފޯރމަކީ ފުރިހަމަ ޔުނީފރ
މކެވެް .
ދމަކީ މަނާކަ ެ
އިސ
ނ
ރކަ ް
ކއްޖަކާ އެކަށޭނެ މިންގަނޑެއްގައި އެކުއްޖެއްގެ ސާފުތާހި ު
އިތުރުން ސާފުތާހިރު ޔުނީފޯރމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ކިޔަވާ ު
ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.
 -7އިސްތަށިގަނޑު
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބަހައްޓަންވާނީ އާދައިގެ ވަރަކަށް ތުނިކޮށް ކޮށާފައެވެ .އިސްތަށިގަަނޑުގައި ޖެލްފަދަ އެއްޗެހި
އސުންފަދަ ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ މަނާ ަ
ކމެކެވެ .ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު
ލއި ހަރުކޮށް ބެހެއްޓުމާއި "ސްޕައިކް" ޖެ ް
ަ
ުނިކޮށް ކޮށާފައި ބެހެއްޓުމާއި ކުލަޖެއްސުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
އެތަންމިތަނުން ތނ
ަށިގަނޑުގެ ނަމޫނާ
ބޮލުގެ އިސްތށ

 -8ތުބުޅި މަތިމަސް
ބހައްޓަންވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ކަންފަތުގެ
ކ މަނާކަމެކެވެ .ކަންހުޅި ަ
ރކަށް ބެހެއްޓުމަ ީ
ެސް ވަ ަ
ތުބުޅި މަތިމަސް އެއްވސ
މެދާ ހަމައަށެވެ.
 -9ޕްރިފެކްޓް ޔުނީފޯރމް
ވ.
ޕްރިފެކްޓެއްނަމަ ޖީބުގައި ޕްރިފެކްޓްބެޖް އިންނަން ޖެހޭނެއެވެ .ސްކޫލް ލީޑަރެއްނަމަ ނަންޓެގް ޖަހަންޖެހޭނެއެ ެ
ހ
ޖ ޭ
ްމިއްޔާތުތަކަށް ހާޟިރުވާއިރު ޓައި އަޅަންޖެހޭނެއެވެ .ޝޭޝް އަޅަން ެ
ސްކޫލް ފިރިހެން ޕްރިފެކްޓުން މުޙިއްމު ރަސމ
މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުން މ ި
ުޙއްމު ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭނީ ޝޭޝް އަޅައިގެންނެވެ.
ޙ
**************

އަންހެންކުދިން
 -1ހެދުން
ގއި އެވަނީއެވެ .ޔުނީފޯރމުގެ ކުލައަކީ ސާފު ހުދު ކުލައެވެ .ދިގުމިން ހުންނަންވާނީ
ޔުނީފޯރމުގެ ނަމޫނާ ކުރެހުމު ަ
ފރމުގެ ޖީބު މަތީގައި ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ސްކޫލް ބެޖް
ވ ވަރަށެވެ .ޔުނީފޯރ
ވރެ ކުރުނު ާ
ކކުލުން ތިރިއަށް  2އިންޗިއަށް ު
ަ
މގެ އަތް
ާނީ ހަނިވެގެން ނުވަތަ ފުޅާވެގެން އައިބު ނުވާވަރަށެވެ .ހެދު ު
ތއް ހުންނަންވނ
ހުނ
ންނަންވާނެއެވެ .ހެދުމުގެ ރޫ ަ
ންނަންވާނީ އު ަ
ޅމިނަކީ 1/2
ރށެވެ .ބަންދުގެ ފު ާ
ކރުނުވާވަ ަ
ެން މައްޗައް ގާތްގަނޑަކަށް  2އިންޗިއަށްވުރެ ު
ޅނބޮށިން ފެށިގނ
ޅ
ހުނ
ނ
ަށވެ .މިއަށްވުރެ ދިގުވެގެ ް
 1އިންޗިއެވެ .ޓައިގެ ކުލައަކީ ވިލު ކުލައެވެ .ޔުނީފޯރމުގެ މަތީބުރި ހުންނަން ާ
ވނީ ފޫޅާ ހަމައށެ
ނވަތަ ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ު

 -2ބެޖް
ހެދު ު
ނއެވެ.
ަން ޖެހޭ ެ
އިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ސްކޫލް ބެޖް ހުންނނ
މގެ ޖީބުގައި ތިރީގައ
 -3ބޫޓާއި އިސްޓާކީން
ކވެ .އިސްޓާކީނު ހުންނަންޖެހޭނީ
ކ ހުދު ކުލައިގެ ސްކޫލް ބޫޓެ ެ
އ ު
ބޭނުން ކުރަންވާނީ ހުދު ދިގު އިސްޓާކީނަކާ ެ
ކރުނުވާވަރަށެވެ.
ަށމަތީގެ މެދަށްވުރެ ު
ށ
ކ ި

-4

އިސްތަށިގަނޑު
ޗށް
ަނޑުގެ ދިގުމިނަށް ބަލާއިރު ގެތޭކަމަށް ވާނަމަ( ރީއް ަ
ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ބަހައްޓަންވާނީ )އިސްތަށިގ ނ

ގރޭޑް – 6
ކދިން އިސްތަށިގަަނޑު އައްސާނީ ދެފަށަށެވެް .
ގަތާފައެވެ .ނުގެތޭ ކުދިން އައް ާ
ސފައެވެ .ގްރޭޑް  5 – 1ގެ ު
 12ގެ ކުދިން އިސްތަށިގަނޑު އައްސާނީ އެއްފަށަށް ފަހަތަށެވެ .ބޮލުގެ އެއްވސ
ެސް ފަރާތަކުން އިސްތަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް
ބައެއް ނާއްސައި ދޫކޮށްލާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ .އިސްތަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ ކުލައެއް ޖެއްސުމަކީ
ޅކުލައިގެ ދައްޗާއި ކަޅު ު
ަނާކަމެކެވެި .
މނ
ތ
ކލައިގެ ވޫލެވެ .ކުލަކުލައިގެ ވޫލާއި ތަފާ ު
އސްތަށިގަނޑުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަ ު
ައިގެ ރިބަން
އދި ބޯ އައްސާފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ވިލުކުލއ
ވައްތަރުގެ ކުލަކުލައިގެ ދަތި ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެަ .

 -5އަތްފައިގެ ނިޔަފަތިތަކާއި ހަށިގަނޑުގެ ސާފުތާހިރުކަން
ކ
އަތްފައިގެ ނިޔަފަތިތައް ހުންނަންވާނީ ރީތިކޮށް ކަނޑާފައެވެ .ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމާއި ނިޔަފަތީގައި ކުލަޖެއްސުމަ ީ
ޭނީ ނުފެންނަ
ކވެ .އަދި މިފަށް އޮންނަންޖެހނ
ފއި އޮންނަ ފަށެ ެ
ަނާ ކަމެކެވެ .ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ކަރުގައި އަޅާ ަ
މނ
ށީގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކު ަ
ސކޫލް ޔުނީފޯރމަކީ
މކެވެް .
ނކަ ެ
ލއެއް ޖައްސައި ހެދުމަކީ މަ ާ
ގޮތަކަށެވެ .މޫނާއި އަތުގެ އިސްތަށ
އޖަކާ އެކަށޭނެ މިންގަނޑެއްގައި
ުރިހަމަ ޔުނީފޯރމަކަށްވުމުގެ އި ު
ތރުން ސާފުތާހިރު ޔުނީފޯރމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ކިޔަވާ ކު ް
ފރ
ބވަތެއްގެ މޭކަޕެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ފތާހިރުކަން ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ .އެއްވެސް ާ
އެކުއްޖެއްގެ ސާ ު
 -6ބުރުގާ ޔުނީފޯރމް
ސ
ުނީފޯރމުގެ މިންގަަނޑު ހުންނާނީ މިޤަވާޢިދުގެ  1ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށެވެ .ނަމަވެ ް
ދންގެ ޔނ
ބުރުގާ އަޅާކު ި
މކެވެ .އަދި ހަރުވާޅުގެ ފައިކުރިއާއި ހެ ު
ފރ ެ
ކ އަތްދިގު ޔުނީފޯރ
ޅކާއެ ު
ދކުލައިގެ ދިގު ހަރުވާ ަ
ނުންކުރާނީ ހު ު
ބޭނ
ރ
ކ ި
ދމުގެ އަތް ު
ންނަންވާނީ ރޫ ު
ނޖައްސައެވެ.
ހުނ
 -7ބުރުގާ
ބުރުގާއަކަށް ޭ
ބނުންކުރަންޖެހޭނީ ޑިޒައިނެއްނެތް ސާފު ހުދުކުލައިގެ ސްކާފެކެވެ .އަދި ބުރުގާގެ ކައިރިފަށް ހަދާފައި
ނ ހުދުކުލައިގެ
ުލައިގެ ބަރަނިންނެވެ .އަދި ބުރުގާ އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ީ
ނެއްނެތި ހުދުކލ
ންނަންޖެހޭނީ އެއްވެސް ޑިޒައިނ
ހުނ
ލގެ ހުޅިއަށް
ިނެވެ .ބުރުގާ އަޅާނީ ތިރީގައިމިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށެވެ .ބުރުގާ އަޅާއިރު ބު ު
ރގާގެ ކަންގަނޑު ފުރަގަހަށް ބޮ ު
ޕނ
ވނެއެވެ.
ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކޮނ
ނޑުމަތީން ތިރިއަށް ހުރެގެން ނު ާ

 -8ޕްރިފެކްޓް ޔުނީފޯރމް
އ
ލޑަރެއްނަމަ ޖީބުގެ މަތީގަ ި
ދންގެ ޖީބުގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ޕްރިފެކްޓްބެޖް ޖަހާފައެވެ .ސްކޫލް ީ
ޕްރިފެކްޓެ ކު ި
ނ
އޖެއްނަމަ ޖީބުއިނ ަ
ްނ ދިމާލުން ބުރުގާމަތީގައި އެނަންޓެގް ޖެހުމުން ފުދޭނެއެވެ.
ނަންޓެގް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ .އެއީ ބުރުގާއަޅާ ކު ް
ްމިއްޔާތުތަކަށް ހާޟިރުވާންޖެހނ
އަދި ޝޭޝް އަޅަންޖެހޭ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ދަރިވަރުން މުޙިއްމު ރަސމ
ޝ
ޭނީ ޝޭ ް
އަޅައިގެންނެވެ.

 -9އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް
ވފައިވާ
ކލުގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯރމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޙާއްޞަ ކުރެ ި
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމަކީ ސް ޫ
ގ ގަޑިތަކުގައި
ޔުނީފޯރމެކެވެ .މިގޮތުން މިޔުނީފޯރމަކީ މައިދާނީ ދަތުރުތަކުގައާއި ،ޕީ.އީ ގަޑިތަކުގައާއި އަދި އިތުރު ޚަރަކާތު ެ
ބޭނުންކުރެވޭނެ

ކވެ.
ޔުނީފޯރމެ ެ

މީގެ

އިތުރުން

ސްކޫލުން

އަންގައިފި

ކމަކަށް
ަ

ކޮންމެ

ވޓީ
އެކްޓި ި

މ
ޔުނީފޯރ ް

ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
 – 9.1ޓީޝާޓް

ގއި
ޅކުލައިގެ އަތްކުރިއެއް އަޅާފައިވާ ވިލުނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓެކެވެ .ޓީޝާޓުގެ ކުރިމަތިން ވާތްފަރާތު ަ
ކ ު
ޓީޝާޓަކީަ ،
ނނަންވާނެއެވެ.
ސކޫލް ބެޖް ހަރުކުރެވިފައި ހު ް
ް
ހުދާފެހިކުލައިގެ ދެފަށް އަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ޖީބުގެ ބަދަލުގައި
ކސޫޓެވެ.
ބުރުގާއަޅާ އަންހެން ކުދިން ބޭނުންކުރާނީ އަތްދިގު ޓީޝާޓާއި ޓްރެ ް
 – 9.2ސޯޓް  /ޓްރެކްސޫޓް

ނ
ރޑް  6އިން ފެށިގެ ް
ޅކުލައިގެ ސޯޓެކެވެ .ގް ޭ
ގްރޭޑް  5އިން ދަށުގެ ކުދިން މިޔުނީފޯރމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ،ކަ ު
ކސޫޓް ނުވަތަ ފަޓްލޫނު ނުވަތަ ބެލް އެވެ.
ޅކުލައިގެގެ ޓްރެ ް
މަތީގެ ކުދިން ބޭނުންކުރާނީ ކަ ު
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