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ސާވިސް ޗާޓަރު  2021  

 

 ތަޢާރަފް 

ސާބަހަށް  ތަކެތި ދެއްވުމުން އޮމަދޫ ރައްޔިތުން ހިލޭهللا އެލިއާ ޢަލީ ޢަބްދު އަކީ އޮމަދޫގެ ދަރިއެއް ކަމުގައިވާ ސްކޫލްތ.އޮމަދޫ   
. ގައެވެ 1980ޖޫން  25ހުޅުވުނީ  ސްކޫލްކެވެ. ސްކޫލެމަސައްކަތް ކޮށްގެން ބިނާކުރި   

 

 

 

 އަމާޒު 
ތިބި، މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލްކުރާ  ތ. އޮމަދޫ ސްކޫލުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްގެން ނިކުންނަ ކުދިންނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަޤީދާގެ މަތީގައި 

 އަދި ޤަޢުމުދެކެ ލޯބިވާ ހުނަރުވެރި އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށްވުން.

  

 

 

 

 ތަސައްވުރު
ގޮތުގެ މަތިން ކުދިންގެ ވިސްނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ހަމަހަމަ އިސްލާމީ އަޤީދާ އާއި އެއްގޮތްވާ 

މަސައްކަތްކޮށްދިނުމާއި، ކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކޮށްދިނުމާއި، ތަޢުލީމު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ގޮތެއްގައި 
 މަސައްކަތް ކޮށްދީ، ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުން.
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ދުމަތްތަށްޚިއާއްމު   
 # ޙިދުމަތް  ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަވާބުދެވޭފަދަ ކަންކަމަށް  -
އެދުވަހު ޖަވާބުދިނުން. އެނޫން ހާލަތުގައި ރަސްމީ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުން. 3މަސައްކަތު 
އެއް ނުވަތަ އެތަނަކުން އިދާރާއެއްގެ ލަފައެހެން  -

ހޯދަންޖެހޭފަދަ މައްސަލައެއްނަމަ، މަޢުލޫމާތު 
 7އެންމެ ލަސްވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

އަދި މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދިނުން އަންނަ ސިޓީ، މެސެޖް   1 

ން  8:00ފޯމްތައް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު  -
ށް މިސުކޫލްގެ އޮފީސްކައުންޓަރުން ލިބެން  14:00

 ހުންނާނެއެވެ. 
ފޯމްތައް ހުށަހަޅުއްވާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި  -

މިސްކޫލްގެ އޮފީސް  14:00ން  8:00ހެނދުނު 
ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އީމެއިލް 

admin@thomadhooschool.edu.mv 
 އަށެވެ.

ތަކަށް އެދޭ ފޯމާއި، ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ހުށަހެޅުން ޚިދުމަތް  2 

 

 ކޯޕަރޭޓް ޚިދުމަތްތައް 

 # ޙިދުމަތް  ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

ހިނުތުންވުމާއި އެކު ރަތްޔިތުންނާއި ގާތުން އަވަހަށް ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 1 ރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތް 

ވަގުތުން ޚިދުމަތާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން ނުވަތަ ކަމާއިގުޅޭ 
މުވައްޒަފަށް ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދުނުން. ފޯންގެ 

ނަމްބަރުން ރަސްމީ  6780572ޚިދުމަތް ލިބިލައްވާނީ 
ށެވެ. 14:00ން  8:00ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު   

 2 ފޯން ކޯލުގެ ޚިދުމަތް 

 

 

 

 

ޗާޓަރު  ތަކުގެއޮމަދޫ ސްކޫލުން ފޯުރކޮށްދޭ ޚިދުމަތް  
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މަން ރިސޯސް މެނޭްޖމަންްޓގެ ޚިދުމަތްތައް ހިއު  

 # ޙިދުމަތް  ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

ހަދާފައިވާ ޤަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތްދިނުން. ރަސްމީ 
ރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތައް ދުވަހުގެ ތެ  3މަސައްކަތުގެ 
 ޖަވާބުދިނުން.

ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަންކުރުން  ވަޒީފާއާއި  1 

 

 

ދުމަތްަތއް ފަިއނޭންސްެގ ޚި  

 # ޙިދުމަތް  ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

ދުވަހުގެތެރޭގައި  5ޕޭމެންޓް ރިކުއެސްޓް ލިބޭތާ ލަސްވެގެން 
 ވައުޗަރ ޕޯސްޓްކުރުން.

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްފަހު، އެކި އެކި 
ބިލްތަކަށް  ސްކޫލަށް ފޮނުވާފަރާތްތަކުން 

 ފައިސާދެއްކުން.

1 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލައިގަތުން.
 ބަލައިގަތުން.

2 

ން  8:00ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 
ށް  12:00  
ން ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަކެތި ދޫކުރުން ރަސްމީ ބަންދުނޫ -

ށް ސްކޫލް އޮފީސް  12:00ން  8:00ހެނދުނު 
 ކައުންޓަރުން.

ފައިސާ ދެއްކުން ސްކޫލް އޮފީސް ކައުންޓަރަށް  -
 ށް. 12:00ން  8:00ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ 

ނޯފޯމް، ޕްރިފެކްޓް ޓައީ، ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔު 
ވިއްކުން. ޝޭސް  

3 
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ޚިދުމަްތތައްޕްރޮކިއުމަްނޓްގެ   

 # ޙިދުމަތް  ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު 

ދުވަހާއި ދެމެދުގައި. 60ދުވަހާއި  3ރަސްމީ މަސައްކަތު  ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި  
 އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން 

1 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. 5ރަސްމީ މަސައްކަތު  ގުޅޭގިތުން ބީލަންވެރިން ޝަކުވާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާއި  
 ހުށަހެޅުން 

2 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. 5ރަސްމީ މަސައްކަތު   3 އެވޯޑް ސިޓީ ފޮނުވުން  

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި. 5ރަސްމީ މަސައްކަތު   4 އެގްރީމަންޓްކުރުން  

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން. 10ޖެހިގެން އޮންނަ މަހުގެ  ގްޒެޓްކުރުން މަސްދުވަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓަތައް    5 

 

 

މަށްގުޅުއްވު  
އެވެ.  14:00ން މެންދުރުފަހު  8:00މިއިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު   

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅޭނެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ -މި ގަޑިތަކުގައި ތިރީގައިވާ ފޯން ނަންބަރާއި، މިސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުގެ އިތުރުން އީ
ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ. 72ހުޝަހަޅާ ޝަކުވާތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.   

 

 

  6780572ފޯން ނަންބަރ: 

  admin@thomadhooschool.edu.mv މެއިލް: -އީ

 އޮމަދޫ ސްކޫލް  

 ސޯސަންމަގު/ ތ.އޮމަދޫ 

 ދިވެހިރާއްޖެ

mailto:admin@thomadhooschool.edu.mv
mailto:admin@thomadhooschool.edu.mv

