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ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސަރވިސް ޗާޓަރ
2021

މޮޓޯ
ފުރިހަމަކަން ލިބިގަތުމަށް ހިންމަތްކުރާށެވެ.

ސްކޫލްގެ ވިޟަން )ތަޞައްވަރު(
•

ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ ކިބައިގައިވާ އެންމެމަތީ ހުނަރު ނެރެދިނުމާއެކު ،ކިޔަވާ ކުދިން އެއްގޮވައްޗެއްގެ ހިޔާވަހިކަމަށް
އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ،ގޮވައްޗެއްގެ ގޮތުގައި މިމަދަރުސާ ފާހަގަކުރެވިގެން ދިއުމެވެ.

ސްކޫލްގެ މިޝަން )މަޤްޞަދު(
•

ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤު އަށަގެންނެވުން.

•

ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރި ،އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށް ދިނުން.
•
•

އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުމާއެކު ކިޔެވުމަށްދޭ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުވުން.
ޙަޔާތުގެ މައިދާނަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ ބިންގާ އަޅައި ދިނުން.
•

ކާމިޔާބާއި އަރުތަ ޙާޞިލް ކުރުމުގެ މަގަށް މަގުދެއްކުން.

ސްކޫލްގެ ތަޢާރަފް
ތާޖުއްދީން ސްކޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލެކެވެ .ތާޖުއްދީން
ސްކޫލް ފުރަތަމަ ހުޅުވުނީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި

 7ފެބުރުއަރީ  1989ގައެވެ .ތަޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ނަން

ނިސްބަތްވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫ ރު ތާރީޚީ ޢިލްމުވެރިޔާ ހަސަން ތާޖުއްދީނަށެވެ .މިސްކޫލްގައި ގްރޭޑް  1ން  10އާއި ދެމެދު
ގްރޭޑް ތަކުގައި
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 1514ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ގެންދެއެވެ.
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މަޤްސަދު
މި ސްކޫލްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ޤައުމީ މަންހަޖު
ތަންފީޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމާ ތަމްރީނު ދިނުމާއި ،ޤައުމީ މަންހަޖު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ،އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމެވެ.
ދަރިވަރުންނަށް ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ،ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުއައްޒަފުންނަށް ސްކޫލްގެ
މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި އަމާން މާހައުލަކަށް ހެދުމަކީވެސް ސްކޫލްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހިފަހައްޓާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް:
 ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ހިނިތުންވުމާއެކު މަރުހަބާ ކިޔާނަން.
 ރަސްމީ ގަޑީގައި އިދާރާއަށް އަންނަ ފޯނުކޯލްތަކަށް  5ރިންގުން ޖަވާބު ދޭނަން.
 ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ،ބެލެނިވެރިން އަދި ސްކޫލުން ޚިދުމަތް ހޯދާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
އަވަސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނަން.
 ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދީ ،އިޙްތިރާމާއެކު ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތުކުރާނަން.
 އިދާރާއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަށް ރަސްމީ  3ދުވަސްތެރޭ ޖަވާބުދޭނަން.
 ޚިދުމަތް ލަސްވާގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައިދޭނަން.
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ސް ކޫ ލް ގެ އެ ކި ސެ ކް ޝަ ން ތަ އް އަ ދި ސެ ކް ޝަ ން ތަ ކު ން ދެ ވޭ ޚި ދު މަ ތް ތަ އް
ޕަ ބ ް ލި ކ ް ސަރ ވި ސ ް ސެ ކް ޝަ ނ ް
ނަމްބަރ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ޚިދުމަތް
-

 1ރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތް

ހިނިތުންވުމާއެކު ދަރިވަރުންނާ ބެލެނިވެރިން އަދި ސްކޫލުން
ޚިދުމަތްހޯދާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުން.

-

ސްކޫލަށް އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަ ލިޔެކިއުންތައް
ބަލައިގަތުން.

-

އަންނަ ސިޓީ ،މެސެޖް މެއިލް ތަކަށް ޖަވާބުދިނުން

-

ދުވަހުން ދުވަހަށް ޖަވާބުދެވޭ ކަންކަމަށް ދުވަހުންދުވަހަށް
ޖަވާބުދިނުން .އެނޫން ހާލަތްތަކުގައި  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޖަވާބުދިނުން.

 2ސްކޫލްގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ އެކި

-

އެކި ފޯމް ފަދަ ތަކެތި

ފޯމްތައް ސްކޫލް ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް
ކުރެވޭނެއެވެ www.thaajuddeenschool.edu.mvސްކޫލް
އިދާރީ އޮފީސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު
ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  8:00ން މެންދުރުފަހު
14:00އަށެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަން
ނަމްބަރ

ޚިދުމަތް

 1ރިކްރޫޓްމެންޓް އެންޑް

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު
-

ސިލެކްޝަންގެ ހުރިހާ އިދާރީ
މަސައްކަތެއް

ސިވިލްސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ
ޤަވަޢިދުތަކާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތްކުރުން.

-

ސްކޫލަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ މަޤާމުތަކަށް އިޢުލާނު
ގެޒެޓްކުރުން.

-

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން .ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ރަސްމީ
 1ދުވަސްތެރޭ ފޯމް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ސްލިޕް މެއިލް ކުރުން.

-

އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްކްރީން ކުރުން އަދި ސްކްރީނިންގ ޝީޓް
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން.

-

އިންޓަރވިއު ނިމޭތާ  3ދުވަސްތެރޭ އޭ 2ފޯމް ސްކޫލްގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރުން.

 2ސެކްޝަނަށް މުވައްޒަފުން އަދި
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-

ސިވިލްސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ
ނ ް
ދ ް
ސ ޫކ ްލާ ،މ ެލ
ާ ،ތ ުޖ ްއ ީ

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ

ޤަވަޢިދުތަކާ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ސިޓީ ،މެއިލް ތަކަށް

ސިޓީ މެއިލް ފަދަ

ޖަވާބުދިނުން ،ރަސްމީ  3ދުވަސް ތެރޭ މިފަދަ ލިއުންތަކަށް

ލިޔެކިއުންތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

ޖަވާބުދިނުން.

ސް ޓޫ ޑ ެ ން ޓ ް އެ ފެ އަރ ޒް ސެ ކް ޝަ ނ ް
ނަމްބަރ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ޚިދުމަތް

 1ސްކޫލަށް އަލަށް ހަމަޖެހޭ

2

-

ސްކޫލަށް އަލަށް ހަމަޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރީ

ދަރިވަރުން އަދި ސްކޫލުން

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ވަކިވާ ދަރިވަރުންނަށް

ވަކިވާ ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ

ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓް ސްކޫލަށް ހުށަހަޅާތާ ރަސްމީ 3

މަސައްކަތްތައް

ދުވަސްތެރޭ ބެލެނިވެރިޔާ އަށް ޖަވާބުދިނުން

ބެލެނިވެރިން ހުށަހަޅާ

-

އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ސިޓީ ،މެއިލް ތަކަށް

ސިޓީ /މެއިލް ތަކަށް

ރަސްމީ  3ދުވަސް ތެރޭ ޖަވާބުދިނުން.

ޖަވާބުދާރިވުން
އަލަށް ހަމަޖެހޭ

3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގެ ޤަވަޢިދުތަކާ

-

ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ހަމަޖެހުމުން  3ދުވަސްތެރޭ

ދަރިވަރުންނަށް ޓެކްސް ފޮތް

ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތް އަދި

ތަކާއި ވައުޗަރ ހަވާލުކުރުން

ސްޓޭޝަނަރީ ވައުޗަރ ބެލެނިވެރިންނާ ހަވާލުކުރުން.

ފަ އި ނޭ ން ސް ސެ ކް ޝަ ން
ނަމްބަރ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ޚިދުމަތް
-

 1މުދަލާއި ޚިދުމަތް

ޕޭމަންޓް ރިކުއެސްޓް ސްކޫލަށް ލިބޭތާ ލަސްވެގެން 3
ދުވަސްތެރޭގައި ވައުޗަރ ޕޯސްޓްކުރުން.

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެކިއެކި
ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް
ފޮނުވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ
ދެއްކުން
 2އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން

-

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް

ސްކޫލަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާ ބަލައިގަތުން.
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ޕް ރޮ ކި އު މެ ން ޓް ސެ ކް ޝަ ން
ނަމްބަރ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި މުއްދަތު

ޚިދުމަތް

 1ބީލަން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި

-

ރަސްމީ މަސައްކަތު  7ދުވަހާއި  60ދުވަހާއި ދެމެދު
ގައި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އަދި
ބީލަން ހުށަހެޅުން
 2އެވޯޑް ލެޓަރ ފޮނުވުން

-

ޝަކުވާ މުއްދަތު ނިމި ރަސްމީ  1ދުވަސް ތެރޭ

 3އެގްރިމެންޓް ކުރުން

-

ބަންދު ދުވަސްތަށް ހިމަނައިގެން ރަސްމީ 5

 4މަސްދުވަހުގެ

-

ދުވަސްތެރޭގައި
ޖެހިގެން އޮންނަ މަހުގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން

ޕްރޮކިއުމެންޓްތައް ގެޒެޓް
ކުރުން

މި ސްކޫލާ ގުޅުއްވުމަށް:

 3323998ރިސިޕްސަން
 3317318އެޗް އާރު ސެކްސަން
 3317175ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އީމެއިލް
info@thaajuddeenschool.edu.mv

ވެބްސައިޓް:
www.thaajuddeenschool.edu.mv
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ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ،ތާޖުއްދީން ސްކޫލްހިނގުން ،މާލެ ދިވެހިރާއް ޖެ
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