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ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ) ދ.ރ.އ .ކާޑުގައިވާގޮތަށް(
ނ
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ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލު
ވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަށް މި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިއްޖެނަމަ ޒަކާތު ފަންޑުން ސްކޮލަރޝިޕާބެހޭ އުޞޫލަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
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ފޯމު ފުރާފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް
 .1މި ފޯމު ފުރަންވާނީ ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނޭހެން ކަޅު ނުވަތަ ނޫ ކުލައިގެ ދެލި ނުފޭދޭ ޤަލަމަކުންނެވެ.
 .2ފުރިހަމަނުކުރާ ފޯމާއި ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ތަޢުލީމީ ރެކޯޑް ތަކުގެ ކޮޕީ )އަޞްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ތައްގަނޑު ޖައްސަވާ( މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .4ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ،ލޯނު ނަގާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން އަދި ލޯނު ދައްކަމުން ދާނަމަ ،އޭގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއެއް ނުވަތަ
ލޯނު ދައްކައި ޚަލާސްކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފޯމު ފުރިހަމަތޯ ބައްލަވާލައްވާ!
ޒަކާތު ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމު ގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔެވިފައިވެއެވެ.
ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކާއި ތައުލީމީ ރެކޯޑުތަކުގެ ތެދުކަން ބެލިފައިވާ ކޮޕީ ހިމެނިފައިވެއެވެ.
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހިމެނިފައިވެއެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް /ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތްކަން އަދި ކޯސް ލިބިއްޖެނަމަ ކިޔެވުމަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ އެނގޭނެ
ލިޔުމެއް އެ އޮފީހަކުން ހޯދުމަށްފަހު ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
ލޯނެއް ނަގާފައިވާނަމަ ،ލޯނު ނަގާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން އަދި ލޯނު ދައްކަމުން ދާނަމަ ،އޭގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނޭ ލިޔުމެއެއް ނުވަތަ
ލޯނު ދައްކައި ޚަލާސްކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

ނޯޓް:
ހ
ފ ު
ޒަކާތު ފަންޑުގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ސީޓި އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެއްވުމަށް ަ
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