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ސކޫލް
ޝދި ްއ ާޔ ް
ިއ ުރ ާ

IRUSHADHIYYA SCHOOL
Maradhoo, Maradhoofeydhoo,
Addu City,
Republic of Maldives.

މަރަދޫ ،މަރަދޫފޭދޫ
އައްޑޫސިޓީ،

ނަންބަރGS41-IUL/2016/04 :

ނ
ޅވާލު ް
ބރަކަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހު ު
Sqސްކޫލްބޯޑު މެން ަ
ކލުގެ  ،ސްކޫލް ބޯޑު މެންބަރު ކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މި ސް ޫ
ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

5

ޝަރުޠު:
ޔކު ކަމުގައިވުން.
 -1ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެއްގެ ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ ބަލަދުވެރި ަ
 -2ސްކޫލް ބޯޑުގެ ކަނަތައްތަކުގައި ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.
ވތަ
 -3ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން .ނުވަތަ އެފަދަ ޙުކުމެއް ތަނފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނު ަ
ފއިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
އެފަދަ ޙުކުމެއް ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ  5އަހަރުވެ ަ
 -4ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.
 -5ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން.
 -6ޢުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ސްކޫލް ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް:
(ހ) ސްކޫލްގެ މިސްރާބާއި ތަޞައްވުރަށް ޥާޞިލުވުމަށްޓަކައި ސްކޫލުން ރާވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސްކޫލް
ނން.
ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެދި ު
(ށ) ސްކޫލްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާޢި،
އަދި އެސިޔާސަތުތައް ހިނގުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން.
މގައި ސްކޫލް ބޯޑުގެ މެމްބަރަކު ބައިވެރިކުރުން.
(ނ) ސްކޫލް ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާ ޓީ ު
ކން ސްކޫލަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
(ރ) ސްކޫލްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރި ަ
ބލުން.
(ބ) ސްކޫލްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްރލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުވަމުންދޭތޯ ެ
(ޅ) ސްކޫލުގެ އަހަރީ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ އެކުލަވާލުމުގައި ލަފާދިނުން.
އ
ބއްޔަތާއި ،ސްލޫކާގުޅޭގޮތުން ސްކޫލުން ޙިއްޞާކުރާ މުހިއްމު ކަނަކަމަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާ ދިނުމާ ި
(ކ) ކުދިންގެ ތަޢުލީމާއި ،ތަރު ި
އެހީތެރިވުން.
ރވެދިނުން.
ނހެން އެހީތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެ ި
(އ) ސްކޫލަށް މާލީ ،އަދި އެހެ ި
ނވާ ލަފާދިނުން.
ތއްޔާރުކުރުމުގައި ސްކޫލަށް ބޭނު ް
(ވ) ސްކޫލްގެ އަހަރީ ބަޖެޓް ަ
(މ) މިމާއްދާގެ (ހ) އިން (ވ) އަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަނަތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ސްކޫލް ހިނގުމާ ޙަވާލުވެހުރި ފަރާތުން
ވ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.
ނން ާ
ހުށަހަޅާ ކަނތައްތަކުގައި ބޭ ު
ލ ބޯޑު ހިންގުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލް ބޯޑު ހިންގުން.
(ފ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްކޫ ް
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ސްކޫލްބޯޑުގެ ދައުރު
(ހ) ސްކޫލްބޯޑުގެ ދައުރަކީ މީލާދީ ( 2ދޭއް) އަހަރެވެ .ދައުރެއްގެ މެދު ތެރެއިން ސްކޫލްބޯޑަށް ހޮވޭ ،ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ
އރު ނިމުމުން މެމްބަރު ކަމުން ވަކިވާނެއެވެ.
މެމްބަރުންވެސް ހިނގަމުންދާ ދަ ު
(ށ) ސްކޫލް ބޯޑުގައި ޚިދުމަތްކުރުމަކީ އުޖޫރައަކާ ނުލައި ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާކަމެކެވެ.
މެމްބަރުން ހޮވުން


ސްކޫލްބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނީ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.



ނނެވެ.
ވނީ ބެލެނިވެރި ް
ވޓް ދެއް ާ
ބެލެނިވެރިން ހޮވުމަށް ޯ



ނލައި
ވރެ މަދުން ކުރިމަތިލައްވައިފިނިމަ ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް ވޯޓަކާ ު
ނވަތަ އެއަށް ު
ބޭނުންވާ އަދަދަށް ު
އިންތިޚާބުވާނެއެވެ.

މެންބަރު ކަމަށް ހުށަހެޅުމާއި ސުންގަޑި
ފމް ސްކޫލް ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ)
މމްބަރުކަމަށް އެދޭ ފޯމަކުން ( ޯ
މެމްބަރުކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ ެ ،
 6މާޗް  2016ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް އޮފީހަށް
ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި


ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފޯމް



އައި .ޑީ .ކާޑް ގެ ކޮޕީ



ލިޔަން ކިޔަން އެގޭކަން އެގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް .ނުވަތަ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތީ ސަނަދުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
އެއްގޮތް ކަމަށް ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ)

 16ޖުމާދަލްއޫލާ 1437
 25ފެބުރުއަރީ 2016
މުޙައްމަދު ނާސިރު
ޕްރިންސިޕަލް

Phone: Admin: 6891601, Academic: 6891560, Fax: 6891564
, Email address: info@irushadhiyya.edu.mv , Website: http://irushadhiyyaschool.edu.mv/

