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ADMISSION FORM 
Student Information /  ުދަރިވަރުގެ މަޢުލޫމާތ 

)ތާނަ އަކުރުން(ފުރިހަމަ ނަން    

 Full Name (in English) 

 Present Address/ މިހާރުހުރި އެޑްރެސް   
 Permanent Address / އަތޮާޅއި ަރށާެއކު()ދާއިމީ އެޑްރެސް  
 NID Number / އައިޑީކާޑް ނަންބަރ 
 ޖިންސް / D.O.B  Sexއުފަންތާރީޚް /  

Marital Status of parents / ްމައިންބަފައިންގެ ކައިވެނީގެ ގުޅުނ   Married/ /Divorced      އިދެގެން /Widow      ވަރިކޮށްފަ ވެފައިހުވަފަތް   
Father’s Information/  ުދަ ރިވަރުގެ ބައްޕައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތ 

 Full Name /  ްފުރިހަމަ ނަނ 
 Present Address / މިހާރުހުރި އެޑްރެސް   
 Permanent Address / އަތޮާޅއި ަރށާެއކު()ދާއިމީ އެޑްރެސް  
 Occupation /  ްއާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މަސައްކަތ 
 އައިޑީކާޑް ނަންބަރ/ Mobile No.  NID Number /ފޯންނަމްބަރ  

 

Mother’s Information/  ުދަރިވަރުގެ މަންމަ އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތ 
 Full Name /  ްފުރިހަމަ ނަނ 
 Present Address / މިހާރުހުރި އެޑްރެސް   
 Permanent Address / އަތޮާޅއި ަރށާެއކު()ދާއިމީ އެޑްރެސް  
 Occupation /  ްއާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މަސައްކަތ 
 އައިޑީކާޑް ނަންބަރ/ Mobile No.  NID Numberފޯންނަމްބަރ /  

 

 Guardian to be registered in the Schoolފަރާތް / އެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ބެލެނިވެރި ގައި ސްކޫލު 
 

Father / ަބައްޕ                                       Mother / މަންމަ                                   Others /  ްއެހެނިހެނ 

 Full Name /  ްފުރިހަމަ ނަނ 
 Present Address / މިހާރުހުރި އެޑްރެސް   
 Permanent Address / އަތޮާޅއި ަރށާެއކު()ދާއިމީ އެޑްރެސް  
 Occupation /  ްއާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މަސައްކަތ 
 Relationship /  ްދަރިވަރާއި ހުރިގުޅުނ 
 އައިޑީކާޑް ނަންބަރ/ Mobile No.  NID Numberފޯންނަމްބަރ /  

 

Student Registration/  ޭދަރި ވަރު ރަޖިސްޓްރީ  ކުރާމާގުޅ 
SEN 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 UKG LKG Admission Grade / 

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންބޭނުންވާ ގްރޭޑް
 

 

 DHAAL ATOLL EDUCATION CENTRE 

 DH.KUDAHUVADHOO 

 

 

 

Passport Size 

Photo 

   

   

F#1.1 
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Student Health Record / ލޫމާތު ދަރިވަރުގެ ޞިއްޙަތާއިބެހޭ މަޢު    
Please indicate if the Students has any major medical problem. 

 އެކަން ބަޔާންކުރޭ! ވާަނމަިޞްއޙީ ބޮޑު ަމްއސަލަެއއް ދަިރވަުރގެ ކިާބގައި
 
 
 

Please write any personal disabilities which could be informed. 

 ުނކުޅަދުންެތރިކަެމްއވާނަމަ އެކަން ބަޔާންުކރޭ!އަްނގަން ބޭުނން ފާހަގަ ކުެރވިފަިއވާ 
 

 
  

Only for new admission to LKG,UKG & Grade1 / އަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަން  1ހަމައެކަނި އެލްކޭޖީ،ޔުކޭޖީ އަދި ގްރޭޑް   
  Dose th4ހަތަރުވަނަ ޑޯޒް   Dose rd3ތިންވަނަ ޑޯޒް   Dose nd2 ޑޯޒް ވަނަ ދެ  Dose st1ފުރަތަމް ޑޯޒް  Vaccines/  ވެކްސިން 

     BCG/  ވެކްސިން. ޖީ.ސީ .ބީ -1

     OPV/  ޕޯލިޔޯ ވެކްސިން  -2

     DPT /ވެކްސިން . ޓީ .ޕީ.ޑީ -3

     Hepatitis B/  ވެކްސިން. ހެޕަޓައިޓިސް ބީ -4

     Measles/  މީސަލްސް ވެކްސިން  -5

     ’Vitamin ’Aވިޓަމިން'އޭ' /  -6

     MMR/  ވެކްސިން. އާރު.އެމް.އެމް -7
 

 Declaration skill/  ބެލެނިވެރިޔާގެ އިޤްރާރު 
 

ނޑު ދީފަިއވާ ތެދު މަޢުލޫމާުތތަކެއް ަކމުގެ ފުރިަހމަ ޔަގީންަކން އަުރވަެމވެ. ައދި އެ މަޢުލޫމާތުތަކަފޯމުަގއި  މި ކީ ޮދގު މަޢުލޫމާތު ތަކެއްކަމަށް ެއވާ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ އަުޅގަ
ޒިންމާ އަުޅަގނޑު އުފުލާނަމެވެ. ައދި ދަިރވަުރގެ އުުޅމާ އަޚްލާޤް   އަުޅްއާވ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެްއގެިއރެްއަގއި ފެނިވަަޑއިެގންފިަނމަ އެކަމާ ގުިޅގެން ސްކޫލުން އެްއވެސް

 ވުން ިލއްަބއިިދނުުމގެ ޒިްނމާެވސް ައޅުަގނޑު އުފުލަެމވެ.ރަގަނޅު ޮގތުަގއި ަދމަހައްަޓއި، ސްކޫުލން ރާްއވަަވއި ހިްނގަވާ ުހރިހާ ކަެމއްަގއި ދަިރަވރުގެ ފުިރހަމަ ަބިއވެރި 
ރާތުން ފެްނނަ އަޙްލާޤީ ދަރިވަުރގެ ތަޢުލީމާއި ތަުރބިއްޔަތު ހަުރދަނާުކރުމަށް ބެލެިނެވރިާޔއާ ސްކޫލާ ދެމެދު ފުިރހަމަ ެއއްާބރުުލން ދެްއވައި ަދރިަވުރގެ ފަ        

މިިނސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަްނެގ ޤަަވިއދާ ެއއްޮގތްާވގޮުތގެ މަިތން ައޅާފިޔަަވޅުތަކަށް ، ސްކޫލާ ބެލެިނެވރިޔާ ުގިޅެގން މަްއސަލަތަކުަގއި ކެތްތެރިަކމާއެކު ުކިރމަތިލައި
 އިާޖބަދޭނެަކުމގެ ފުރިހަމަ ަޔޤީންކަން ްސކޫލަށް އަރުަވެމވެ.

 

I hereby declare that the information given in this application is true and valid to the best of my knowledge. I am also aware 
that if any information given in this form is found to be false, at any time I will bear the consequences of such actions. 
                        I undertake the responsibility of monitoring my word (son/daughters) conduct and behavior and will co-
operate with the school always to maintain the student’s good behavior and conduct. 
                        I hereby agree to give my full co-operation in matters pertaining to the strengthening of behavior and 
education of my child. I will also patiently take the responsibility of discipline issue and abide by the rules and regulations.  
 
Guardian Name / ްބެލެނިވެރިޔާގެ ނަނ ___________________________________________________________________________________ 

Date / ްތާރީޚ ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ ____ ____    Guardian sign / ިބެލެނިވެރިާޔގެ ޮސއ _______________ 
 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޯމާއެކު   Office Use Only /  ިދާރީ ބޭނުމަށް އ  
 ފޯމާއެކު ތިީރަގއިވާ ތަކެީތގެ ައސްލާއި ކޮޕީ ގެންެނވުންެއދެެމވެ.

 ކޮޕީ( 01އައިޑީ ކާޑު  ) .1
 ކޮޕީ( 01ވެކްސިން ދެވިަފިއވާ ގޮުތގެ ރިކޯޑް ) .2
 ިރވަުރގެ ޕާސްޕޯޓް ަސއިުޒގެ ފޮޓޯދަ .3
 ކޮޕީ( 01)ބެލެނިެވރިާޔގެ އަިއޑީކާޑު  .4
 ކޮޕީ( 01)ސްކޫލުގެ ީލވިްނގ  އެންމެ ފަހުން ކިެޔވި .5
 ކޮޕީ( 01އެންމެ ފަހުން ކިެޔވި ސްކޫލުގެ ރިފޯޓްފޮތް ) .6

 

Received by:___________________________________ 

Designation: __________________________________ 

Date & Time: _________________________________ 

 

Admission Date House Index Class 
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