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ގއ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ        
 

d 

 

 ސަރވިސް ޗާޓަރ  
 ތަޢާރަފް 

މިމަދަރުސާއަކީ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް އެދަރިވަރެއްގެ ހުރި ޤާބިލިއްޔަތު ފުރިހަމަ ކުރުމުގަޔާއި އަދި ކާމިޔާބު  

މުވާޠިނެއްގެ ގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް  އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލް ތަކުގައި ފުރިހަމަޔަށް ހިފަހައްޓާ، އުނގެނުމުގެ  

ވާޞިލު ވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ  ޝައުގުވެރިކަން ދަމަހައްޓާ، ތަޢުލީމުގެ އުސްމިން  ތަކަށް 

، އުޞޫލުތަކާ ތަފާތު ތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމް   މުޖުތަމަޢުގެ ރީތި ހަމަތަކާ  އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދީ އަދި 

 އުނގަންނައިދޭ މަދަރުސެާއެއް.  

 ވިޝަން 

ދަރިވަރުން ނަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން    ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރާ  އިމަދަރުސާގަ  ގއ.އަތޮޅު

ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވެފައިވާ  އެހެންމީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ އަލިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ކުރާ ބަވަނަވެފައިވަ މި

 ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުވެ.

 

 މިޝަން 

ލަނޑުދަޑި އަކީ  ގ މަދަރުސާގެ  މީހަކު ބިނާކުރުމަށް ކޮންމެ  އ.އަތޮޅު  ދަރިވަރެއްގެވެސް ފެންވަރު  ކާމިޔާބު 

މަސައްކަތްތެރިވެއެހީކުރުމަށް  ޤީތަރައް   ދެނެގަނެ ރިވެތި  ކޮށް   އަށެއު  އިސްލާމީ    ގެންނެވުމަށް ސޫލުތައް 

ލޯބި ށް  ކޮ މަސައްކަތް ވާދަވެރިކަމާއުގެނުމަށް  އެހީތެރިވެދީ ޖައްސައި  ވާސިލްވުމަށް  އަރުތައަށް  ތައުލީމީ    އެކު 

 ލުކުރުން. ޤަބޫ ކުރުތައް ދަނެގަނެ  ޢުގެ ތަފާތުތަކާއި ފިމުޖުތަމަ 

 

 ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑ  އަސާސްތައް 

އިޙްތިރާމާއެކ    .1 މަރ ޙަބާކިޔައި،  ހިނިތ ންވ މާއެކ   ފަރާތްތަކަށް  އަންނަ  ހޯދ މަށް  ޚިދ މަތް 
 މ ޢާމަލާތްކ ރ ން. 

ންވަރ  ރަނގަޅ  އަވަސް ޚިދ މަތެއް  ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް އަންނަ ފަރާތްތަކ ގެ ބޭނ ންތައް އަޑ އަހައި، ފެ  .2
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން. 
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ގއ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ        
 

 ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި މ ވައްޒަފ ންގ ޅިގެން މަސައްކަތްކ ރ ން  .3
 ނަޒާޙަތްތެރިކަމާއެކ  ހަމަހަމަކަމާއެކ  ހާމަކަން ބޮޑ ގޮތެއްގައި ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދިނ ން.  .4
ތާއި ރަށަށް ގިނަދ ވަހ  ޚިދ މަތްކ ރައްވާފައިވާ  ޚިދ މަތް ހޯދ މަށް އަންނަ އިސްރައްވެހިންނާއި، ދަޢ ލަ  .5

ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނ ންވާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދ މަތް ދިނ މ ގައި ޙާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއްދީ   ފަރާތްތަކާއި
 .އިޙްތިރާމް އަދާކ ރ ން

ތިބަހ ން  ފޯނ ންކ ރާ މ ޢާމަލާތްތަކ ގައި އ ފާވެރި އަޑަކ ން މަޑ މައިތިރިކަމާއި އަދަބ ވެރިކަމާއެކ  ރިވެ .6
 ވާހަކަ ދެއްކ ން. 

 ކަންކަން ނިންމ މ ގައި ފަންނީ، ހ ނަރ ވެރި އ ސޫލާ ބޭނ ންކ ރ މާއި ސ ލޫކީ މިންގަޑ  ހިފެހެއްޓ ން.  .7

 

 އިދާރީ ޝެކްޝަްނ 

 ޚިދ މަތ ގެ ތަރ ތީބ  އަދި މ އްދަތ   ޚިދ މަތްތައް 

1 
އޮފީހ ގެ ފޯނަށް އަންނަ  
 ފޯންކޯލްތަކަށް ޖަވާބ  ދިނ ން 

ހެނދ ނ    • ދ ވަސްތަކ ގައި  ކ ރިޔަށްދާ  ކިޔެވ ން  ން  07:40ސްކޫލްގެ 
ޚިދ މަތް   13:40 ފަރާތްތަކަށް  ގ ޅ އްވާ  ހޯދ މަށް  ޚިދ މަތް   އަށް 

   .ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ
ހެނދ ނ   ސްކޫލްގެ ކިޔެވ ން ނޯންނަ ނަމަވެސް ރަސްމީ ދ ވަސްތަކ ގައި  •

ގ ޅ އްވާ  14:00ން    08:00 ހޯދ މަށް  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކަށް  އަށް 
 .ޚިދ މަތް ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެ

އޮޅ ން  • ޚިދ މަތެއް  ބޭނ ންވާ  ގ ޅިފަރާތ ން  ހޯދަން  ފިލ ވައި،  ޚިދ މަތް 
އެކަމަކާ ގ ޅިގެން  ބޭނ ންވާ ސެކްޝަނަކަށް ކޯލް ޕާސްކ ރ ން، ނ ވަތަ

 .ދޭންޖެހޭ ޖަވާެބއް ދެވޭނެ

2 
ޢާންމ ފަރާތްތަކ ން ހ ށަހަޅާ  

 ޖަވާބ ދާރީވ ން. ސިޓީތަކަށް  

ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް ޖަވާބ ދޭ ފަދަކަންކަމަށް އެ ދ ވަހ  ޖަވާބ ދިނ ން.އެނޫން  •
  ދިނ ން.ޖަވާބ  ތެރޭގައި ދ ވަހ ގެ 3 މަސައްކަތ  ރަސްމީޙާލަތ ގައި  

ޖަވާބ   • ހޯދައިގެން  މަޢ ލޫމާތ   މ އައްސަސާއަކ ން  އެހެން  ދައ ލަތ ގެ 
ދ ވަހާ   7ދ ވަހާއި،    3ދެވޭނެ މައްސަލަތަކަށް، ރަސްމީ މަސައްކަތ   
 ދެމެދ ގެ މ އްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބ  ދެވޭނެ. 

 އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި ހ ށަހެޅ ން  3

ވެރިއަކާ   • އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އޮފީހ ގެ  އެދި  ަބއްދަލ ކ ރ މަށް 
ަބއްދަލ  ކ ރައްވާ ވެރިޔަކ  ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން  އެދިފައިވާނަމަ، 
އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތ  

 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ޖަވާބ  ދެވޭނެ.  3ދ ވަހާއި  1
 

4 
ސްކޫލަށް   ދަރިވަރ  އެލް.ކޭ.ޖީއަށް  

 ވެއްދ ން 
 އެލް.ކޭ.ޖީއަށް ދަރިވަރ ން ސްކޫލަށް ވަންދަން އަޢ ލާން ކ ރާނެ  •
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 އިޢ ލާން ކ ރ މ ން ފޯމް ނެންގެވ މަށް ފަހ  ހ ށައަޅަންޖެހޭ  •
 .ހ ށައަޅަންވާނެ ލިޔެކިޔ ންތައް އިޢ ލާން މ އްދަތ  ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން

5 
ދަރިވަރ ން   އެހެނިހެން ގްރޭޑްތަކަށް 

 ވެއްދ ން  ސްކޫލަށް 

ބޭނ ންވާ  އަހަރ ގެ އެއްވެސް ހިސާެބއްގައި ދަރިވަރ  ސްކޫލަށް ވައްދަން •
ސިޓީއެއް  ނަމަ، ޖާގަހޯދ މަށް އެދި ދަރިވަރ ގެ ެބލެނިވެރިޔާ

  .ހ ށައަޅަންވާނެ

އަންގާ  ސްކޫލްގައި ޖާގައޮތްނަމަ ލިޔ މ ން ެބލެނިވެރިޔާއަށް އެކަން  •
  .އެޑްމިޝަން ފޯމް ދެވޭނެ

ހ ށައެޅ މ ން  އެޑްމިޝަން ފޯމް އަދި ބޭނ ންވާ އިތ ރ  ލިޔެކިޔ ންތައް •
ސްކޫލަށް ވައްދާ  ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރ  3ރަސްމީ މަސައްކަތ  

  .ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް ެބލެނިވެރިޔާއަށް އެންގޭނެ

 ދަރިވަރ  ސްކޫލަށް ގެންނަން ފެށ މ ން މީމިސްގައި ދަރިވަރ ންގެ •
 .މަކ ރެވޭނެމަޢ ލޫމާތ  އަދާހަ

6 
 ވަކިވ ން ނ ވަތަ  ދަރިވަރ  ސްކޫލ ން 

 ޓްރާންފަރވ ން 

ދަރިވަރ ގެ  ދަރިވަރ  ސްކޫލ ން ވަކިވ މަށް ނ ވަތަ ޓްރާންސްފަރވ މަށް •
  .ެބލެނިވެރިޔާ ސިޓީއަކ ން ހ ށައަޅަންވާނެ

 ދަރިވަރ ގެ ލިޔެކިޔ ންތައް ހަމަކ ރ މަށްފަހ  ދަރިވަރ  ސްކޫލ ން •
 .ޓްރާސްފަރ ކ ރެވޭނެވަކިކ ރެވޭނެ ނ ވަތަ 

 ޓްރާންސްފަރވާ ދަރިވަރެއްނަމަ ދަރިވަރ  ަބދަލ ވާ ސްކޫލަކަށް   •
 މީމިސްއިން ޓްރާންސްފަރ ކ ރެވޭން.

7 
ދަރިވަރ ންގެ ތައ ލީމީ ރެކޯރޑްތައް  

 ބެލެހެއްޓ ން 
 އަދާހަމަކ ރެވޭން. ދަރިވަރ ންގެ ރެކޯޑްތައް މީމިސްގައި ޓާރމްތައް ވަކި ވަކިން •

 ބަެޖޓް ސެކްޝަްނ  
 ޚިދ މަތ ގެ ތަރ ތީބ  އަދި މ އްދަތ   ޚިދ މަތް 

8 

ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި   ބިޑް 
ޚިދ މަތްތަކަށް އިޢ ލާން ކ ރ ން  

އްޓ ން،  )ސެކިއ ރިޓީ ބެލެހެ 
މަރާމާތާއި ތަކެތި ހޯދ ން ފަދަ  

 ކަންކަން( 
 

ތައްޔާރ ކޮށްއިޢ ލާން • ީބލަންލިޔ ން  އަދި  ނަންނޯޓް      ގެޒެޓްކ ރ ން، 
ކ ރ މަށް މ އްދަތ  ދިނ ން، އެކަމަކަށް މަޢްލޫމާތ ތައް އެއްކޮށް ލިޔ މ ން 

 . އެފަރާތްތަކަށް ދިނ ން
 .ނަންނޯޓް ކ ރާ ޝީޓް ތައްޔާރ ކ ރ ން •
މަޢ ލޫމާތަށް ހާޟިރ ވާ ފަރާތްތަކ ގެ ޝީޓެއް ތައްޔާރ ކޮށް، ޝީޓްގެ  •

 .ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެހާޟިރ ވާ  ކޮޕީއެއް

9 

ބަލައިގަތ ން )ޓެބްލެޓް   ފައިސާ 
ނ ވަތަ އެސެޓެއް ގެއްލިގެން ނ ވަތަ  

  އިހ މާލ ން ހަލާކ ވެގެން ދައްކާ 
 ފައިސާ( 

ރަށް، ރިޕޯޓްކ ރ ން، އިންވެންޓްރީ ަބލަހައްޓާ ޗަޓީލީޑިންގެބލެނިވެރިޔާ  •
 މ ވައްޒަފަށް އެންގ ން. 

ސްކޫލް    • ބެލެނިވެރިޔާ  ހ ށައަޅަންވާނލިޔ މ ން  އޮފީހަށް  އޮފީހަށް  ސްކޫލް 
 .ހ ށަހެޅ ން
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ދ ވަސް ތެރޭގައި ަބނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދ ވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކ މަށް  3 •
 ެބލެނިވެރިޔާއަށް އެންގ ން. 

10 
ތަކެތި ކ އްޔަށް   އިމާރާތާއި 

 .ދޫކ ރ ން 

 .ސިޓީއަކ ން ސްކޫލަށް ހ ށަހެޅ ން •
އޮތްކަން   • ދޫކުރެވެން  ތަކެތި  ނޫންކަންތަނާއި  ހުށައެޅިފަރާތަށް  ނުވަތަ 

 . އެންގޭނެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފޯނުން ރަސްމީ މަސައްކަތު 

11 
ފަދަ ތަކެއްތި ގެއްލި  ,،ޓެގް ބެޖް 

ނ ވަތަ ހަލާކ ވ މ ން ދައްކާ ފައިސާ  
 ބަލައިގަތ ން 

ެބލެނިވެރިޔާ   • ހަލާކ ވެއްޖެނަމަ  ނ ވަތަ  ޓީޗަރަށް،  ލީޑިންގގެއްލި 
 . އެއަށްފަހ  ފައިސާ ދެއްކ މަށް އެންގ ންރިޕޯޓްކ ރ ން، 

ެބލެނިވެރިޔާއަށް  • ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  މެދ ވެރިކޮށް  ޕޯޓަލް  ަބނޑޭރި 
 .އެންގ ން

 

 ހިއ ަމްނ ރިސޯސް ސެކްޝަްނ 

 ޚިދ މަތ ގެ ތަރ ތީބ  އަދި މ އްދަތ   ޚިދ މަތް            

12 
މ ވައްޒަފ ން ބޭނ ންވާ މަޤާމްތަކަށް  

 .އިއ ލާންކ ރ ން 

ހުއްދަ   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއިން އެ މަޤާމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް  •

އިޢުލާން ތައްޔާރުކޮށް  ދެއްވުމުން، ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

 . ޝާއިރުކުރެވޭނެ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން

13 
ވަޒީފާއަށްއެދި ހ ށައަޅާ ފޯމްތައް  

 .ބަލައިގަތ ން 

އީމެއިލް މެދ ވެރިކޮށް ހ ށައެޅިފައިވާ ފޯމްތައް ޗެކްކޮށް ރަސްމީ   •
ދ ވަހ ގެތެރޭގައި އިދާރާއަށް ފޯމް ަބލައިގަތްކަމ ގެ   1ބަންދ ނޫން 

  ސްލިޕް އީމެއިލްގެ ޛަރީއާއިން އެފަރާތަށް ފޮނ ވ ން.
ކަނޑައެޅިފައިވާ އިދާރާގެ ކައ ންޓަރަށް ހ ށައެޅޭ ފޯމް ަބލައިގަތ މަށް  •

ހ ރިހާ ގަޑިއެއްގައި ަބލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސ ން އަދި ފޯމް 
ޗެކްކ ރ މަށްފަހ  އިދާރާއަށް ފޯމް ބަލައިގަތްކަމ ގެ ސްލިޕް ވަގ ތ ން 

  އެފަރާތަށް ހަވާލ ކ ރ ން.
ކޮންމެހެން ޭބނ ންވާ ލިޔ ންތައް ހަމަނ ވާނަމަ އިއ ލާންގެ މ އްދަތ    •

   އެންގ ން.ހަމަވ މ ގެކ ރިން
އިޢުލާންގެ  އިޢުލާންއާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ަބލައިގަނެވޭނީ •

 .މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށައަޅާފައިވާނަމަ

14 
 

 ސްކްރީނިންގ މަރ ހަލާ 
 

ވަޒީއަށް  • ތެރެއިން  ފަރާތްތަކ ގެ  ހ ށައަޅާފައިވާ  ވަޒީފާއަށްއެދި 
ޝަރ ތ    ފަރާތްތަކާއި  ވަކިކޮށް ޝަރ ތ ހަމަވާ  ފަރާތްތައް  ހަމަނ ވާ 

  .އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި ނ ވަތަ ގެޒެޓްގައި އާއްމ ކ ރ ން
ގިނަނަމަވަ • އަދަދު  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށައަޅާފައިވާ  ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް   ޒީފާއަށް 

 . ލިޔުމުން އެކަން އެންގޭނެ އިންޓަވިއުއަށް، ޝޯޓްލިސްޓް ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
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15 
އޭޓޫ ޝީޓް އާއްމ ކ ރ މާއި ޝަކ ވާ  

 ހ ށައެޅ ން 

ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި  3އިންޓަރވިއ  ޭބއްވ މަށްފަހ  ރަސްމީ ބަންދ ނޫން  •
އޭޓޫ ޝީޓް އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި ނ ވަތަ ގެޒެޓްގައި އާއްމ ކޮށް 

ކޮންމެ ކެންޑިޓޭކަށް އެކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަންަބރ އެންގ ން އަދި  
  ޝަކ ވާއެއްވާނަމަ އެކަން ހ ށައެޅ މަށް ތިން ދ ވަހ ގެ މ އްދަތެއްދިނ ން.

ޝަކ ވާ ހ ށައެޅ މަށް ދެވިފައިވާ މ އްދަތ ގައި ހ ށައެޅޭ ޝަކ ވާތައް  •
ެބލ މަށްފަހ  އެކަން ލިޔ މ ން ޝަކ ވާ ހ ށައެޅި ފަރާތަށް އެންގ ން. އަދި 

ަބދަލެއް އައިސްފިނަމް ހ ށައެޅޭ ޝަކ ވާއާއި ގ ޅިގެން އޭޓޫ ޝީޓަށް 
އިސްލާހ ކޮށް އަލ ން އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި ނ ވަތަ ގެޒެޓްގައި 

  އާއްމ ކ ރ ން.
 

 .ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސ ން  16

މުއްދަތު  2އޭ • ފުރުޞަތުގެ  ހުށައެޅުމުގެ  ޝަކުވާ  އެންމެ  ޝީޓަށް  ހަމަވުމުން 

ނިންނާގޮތް އަންގައިދޭ ފޯމް   މަތިން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތަށް ވަޒީފާއާއި މެދު

  .ހަވާލުކުރެވޭނެ

ވަގުތުން ފެށިގެން   ވަޒީފާއާއި މެދު ނިންނާގޮތް އަންގައިދޭ ފޯމް، ފޯމް ހަވާލުކުރާ   •

ވަޒީފާއަށް  22 ހުށައެޅުމުން،  ހުށައެޅި  ގަޑިއިރުތެރޭ  ކުރިމަތިލީއިރު 

ކުށުގެ   ކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމަށް އަންގާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގައި އަސްލާއި އެއްގޮތް

 .ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގޭނެ ރިކޯޑް ބަލައި ފޯމް

ވިއުގާތެރެއިން   • ސަރވިސް  ސިވިލް  ހަމަވުމުން  ލިޔެކިޔުމެއް  ވަޒީފާ   ހުރިހާ 

 . ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށައެޅޭނެ

 

  ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ  ކ ރ މާއި، ފާޑ ކިޔ ން ހ ށަހެޅ ން

އޮފީހ ން ދޭ ޚިދ މަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން، ނ ވަތަ ޚިދ މަތ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ  ކ ރ މަށް ނ ވަތަ ޚިދ މަތަކަށް      •
ފޮނ ވާނީ،   ހ ށަހެޅ ންތައް  ކިޔަމ އެވެ.  މަރ ޙަބާ  ހ ށަހެޅ ންތަކަށް  ހ ށަހަޅާ  ގޮތ ން  ފާޑ ކިޔ މ ގެ 

admin@gaatollschool.edu.mv   ީމަދަރ ސާގެ    ޅ ގއއަތޮ ނ ވަތަ  ޒަރީއާއިންނެވެ.    ލްގެ  މެއި - މި އ
އެޑްރެސްކޮށްފައި ސިޓީއަކ ންނެވެ. ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހ ށަހެޅ ން    ޕްރިންސިޕަލްއަށް  

   ޖަވާބ ދެވޭނެއެވެ. ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި    5ރަސްމީ މަސައްކަތ   ލިބ ނ ކަން ލަސްވެގެން  

 

ވަގ ތ ން ރަނގަޅ ކ ރެވެން ހ ރި ކަންކަން ރަނގަޅ ކޮށް، ޚިދ މަތަށް  ،  މިފަދަ ހ ށަހެޅ ންތައް ބަލައިގަނެ        •
 ގެނެވޭނެއެވެ. ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް  
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ގއ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ        
 

  :ގ ޅ އްވ މަށް

މި ގަނޑި ތަކ ގައި ތިރީގައިވާ    އަށް.  13:40ފަހ   ދ ރ  މެންއިން     07:40ނ   އަކީ ހެނދ  ރަސްމީ މަސައްކަތ  ގަޑިމި އިދާރާގެ 
އިދާރާއާއި ގ ޅޭނެވަތަ އީމެއިލް މެދ ސިރ ވެ ނ ހާ  އަށް ރ ސާ މި މަދަވަތަ  ފޯން ނަންބަރ ން ނ  ، އަދި ޝަކ ވާ  ވެރިކޮށް މި 

 ހެޅޭނެ.ހ ށަ

 

 
 

 

 7983072ފޯން ނަމްބަރ:  

admin@gaatollschool.ed:އީމެއިލް 
u.mv   ްވެބްސައިޓ: https://sites.google.com/view/gaaschool/home 

 


