
 

 
2 ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް       
2015ސެޕްޓެމްބަރު  04އޯގަސްޓް އިން  29           

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް              
 

ފުރަތަމަ ބައި  

ބައިވެރިންގެ    
މައުލޫމާތު  

:ފުރިހަމަ ނަން   
:ގުޅޭނެ ނަމްބަރު  :/ސިޓީއަތޮޅާއި ރަށް    
:ކާޑު ނަމްބަރުއައިޑީ   :އުފަން ދުވަސް    

:ސްކޫލް ނަން   
:ދާއިމީ އެޑްރެސް   
:މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް   
:އީމެއިލް   

 
މަޢުލޫމާތުގުޅާނެ މީހާގެ އިމާޖެންސީގައި   

:ނަން   
:އޮންނަ ގުޅުން   
 :ގުޅޭނެ ނަމްބަރު 

 

ތުރު ނުވަތަ މުޖުތަމައުގައި ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ އި ސްކޫލް
އްހަރަކާތްތަ  

.ލިޔާށެވެ ތިރީގައިއް ހަރަކާތެ 05އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ  02ވޭތުވެދިޔަ މުޖުތަމައުގައި ސްކޫލުގައި ނުވަތަ   
ސްކޫލް ނުވަތަ ޖަމިއްޔާ އަހަރު  އިތުރު ހަރަކާތުގެ ތަފްސީލް   

   
   
   
   
   

 
އާންމު މައުލޫމާތުގެ ބައި  

 
1. .ލައަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް، އަމިއްލަ ތައާރަފެއް ދޭށެވެދެ ޖުމް   

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

 
 

 
 

ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ   
ފޮޓޯއެއް ތަތްކުރުމަށް  



 

2. ކަމަކީ ކޮބާ؟ 2އަތޮޅުގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވާ  ނުވަތަ ތިމާދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައުގައި   
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

 
3. މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، . އަންނަނިވި ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ 

...ބޭނުންކުރާނީ ކޭމްޕްގައި ދަސްވާ އެއްޗެއްގެ  
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
 

4. ؟ހުރެވޭނެތަރަށެއްގައި  ންރަށް ނޫން އެހެދިރިއުޅޭ ފުރިހަމަ ވަންދެން، ކޭމްޕްގެ މުއްދަތު   
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  
 

5. (ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ) ކުރިން ބޭއްވުނު ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވިންތަ؟   
  އަށް) 2014ޖޫން  12އިން  2014ޖޫން  8( 2014ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް  •
އަށް) 2015ޖޫން  12އިން  2015ޖޫން  6( 1ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް  •  
ވަން  ބައިވެރިއެއް ނު •  

 

ދެވަނަ ބައި  
 ސިއްހީ މައުލޫމާތު 
އާއެކޭ ނަމަ   އެއްވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރޭތަ؟ 

ރޭތަފްސީލު ބަޔާންކު  

މިވަގުތު އެއްވެސް ބޭސްފަރުވާއެއް ކުރަންތަ ނޫނީ  
އެއްވެސް ބޭހެއް ބޭނުންކުރަންތަ؟ އާއެކޭ ނަމަ ތަފްސީލު 

.ބަޔާންކުރޭ  

އެއްވެސް ބޮޑު  ތެރޭގައިވޭތުވެދިޔަ ހަމަސް ދުވަހުގެ  
ހާނީއްކައެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވޭތަ؟ އާއެކޭ 

 ނަމަ ތަފްސީލު ބަޔާންކުރޭ.
ފަތަން އެނގޭތަ؟   

 

އެއްވެސް ކާއެއްޗަކާ ނޫނީ ބޭހަކާ ނުގުޅޭނަމަ  
 .ތަފްސީލު ބަޔާންކުރޭ) އެލަރޖިކް ވާނަމަ(

 
ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު  

ނޑު  މި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ދީފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތު ތަކަކީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކެށް ކަމަށް އަޅުގަ
ކޭމްޕް  ހަފްތާ 01ކޭމްޕްގައި ސީ އަދި ޑިމޮކްރަ. އެއްބަސްވަމެވެ............................................................. 

ފުރިހަމަ  ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައިދިރިއުޅޭ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން  ރާވާ ހިންގާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނޑު އެއްބަސް ވަމެވެ . ކުރުމަށް އަޅުގަ  

 
:ތާރީޙް:                                     ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި  

 

 



 

)ބެލެނިވެރިން ފުރުމަށް(ބެލެނިވެރިޔާގެ އިގްރާރު   
ނޑު  .ގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ......................................................އަޅުގަ

މި ކޭމްޕް  ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަދީފީމެވެ. 2015ޑިމޮކްރަސީ ކޭމްޕް  ...............................................
ނޑުގެ  ވެގެންކަން ގަބޫލުކުރަމެވެ. ވީމާފުރިހަމަކުރެވޭނީ ކޭމްޕްގެ ހުރިހާ ސެޝަނެއްގައި ބައިވެރި އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މާލެ  2015އޯގަސްޓް  29އިވެރިއެއްނަމަ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކީ ކޭމްޕްގެ ބަ
 29ދިއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައި ދޭނަމެވެ. އަދި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކުދިންނާއި ހަވާލުވާނީ 

ނޑު  އ2015ާސެޕްޓެމްބަރު  04ހަމައިން  މާއިވަނަ ދުވަހު ކޭމްޕަށް ފުރު 2015ގަސްޓް އޯ ހަމައަށްކަން އަޅުގަ
ގަބޫލުކުރަމެވެ.  

 
ކޭމްޕްގެ މުއްދަތުގައި ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް 

ވެ. ނަމަވެސް، މި މުއްދަތުގައި ދިމާވެދާނެ އަޅާނެއެއެސްގެ ފަރާތުން އީއިއެފްޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އަ
ސިއްހީ އެހީތެރިކަން  ޖާއަށް އަވަސް ފަރުވާގެ އިތުރުންކުއް ،ދިޘާއެއްގައިކަމެއް ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާބަލިމަޑު

 ޖާއަށް ދޭންޖެހޭ އަވަސް ފަރުވާކުއް ޒިންމާވާނީ ހަމައެކަނި ފަރާތުންއޯގަނައިޒަރުންގެ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، 
ދިނުމާއި، ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއަށް އެކަން އެންގުމާއި އަދި ލަސްނުކޮށް ކޭމްޕް ހިންގޭ ތަނުން ކުއްޖާ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. މާލެ ގެނައުމަށް ކަމުގައިވެސް  މާ ގެ ބެލެނިވެރިކައެވަގުތުން ފެށިގެން ކުއްޖާއަދި އަޅުގަ
ނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.  ހަވާލުވާން އަޅުގަ  

 
 

:ތާރީޙް:                                     ބެލެނިވެރިޔާގެ ސޮއި  

 
 


