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ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ 03ވަނަ އަހަރީ ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތް

ތަޢާރަފު:


ދވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ލޯގޯއެއް ފަރުމާ ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލުގެ
މިއީ މި ސްކޫލުގެ  03ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ު
ވ
މުޢައްޒަފުންނާ ،ބެލެނިވެރިންނާ ،ދަރިވަރުންނާ،ސްކޫލުގެ އިސްދަރިވަރުނަށް ހުޅުވާ ލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
މުބާރާތެކެވެ.

ލޯގޯ ފަރުމާ ކުރުމަގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ޚާއްސަ ނުކުތާތައް :


ނ
ރމްޒުކޮށްދިނު ް
ލޯގޯއިން ތަޢުލީމާއި ތަރުބިޔަތު ަ



 03ވަނަ އަހަރު ފުރެނީ ކޮން އަހަރަކުން ކޮން އަހަރަކަށްކަން އެނގެން އޮތުން) 9391 – 9191( .



ގރޭސި ބަހުން)
ހންނާ އިނ ި
ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރެވިފައި އޮންނައިރު ކޮންމެ ބަހަކުން ވަކި ލޯގޯއެއް އޮތުން (ދިވެހި ބަ ު



ލޯގޯއިން ރަމްޒުކޮށްދޭ މާނަދޭހަވާ ކުރު އިބާރާތް ކޮޅެއް އޮތުން.



ތރި ކަން ދައްކުވައި ދިނުން.
އކު ޒަމާނާ ގުޅޭގޮތަށް އުފެއްދުން ެ
ދނުމާ ެ
ދިވެހި ވަންތަކަން ހާމަކޮށް ި



ސްކޫލުގެ ބެޖާއެކު މޮޓޯ އެންގެން އޮތުން.



ބލާލަން ފަސޭހަވުމާއެކު ލޯގޯގެ
ލޯގޯގައި ބޭނުން ކުރާމައިގަނޑު ކުލަ ސްކޫލުގެ ކުލައާ ގުޅުމާއެކު ކުލަތަކުގެ ފަށުވިކަން ހުރުންަ ( .
ކުލަތައް މިކްސް ޝޭޑް ގެނެސްފައިނުވުން).



ލޯގޯގެ ކުލަ  0ކުލަޔަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން( .ރަންރީދޫ ކުލަޔާއެކު ،އިތުރު ދެ ކުލައެއް)



ތން)
އނަމަ އެ ވައްބުރުގެ ތެރެއަށް ފެ ު
ލޯގޯގެ ޑިޒައިން ކޮންމެވެސް އެއް ޝޭޕަކަށް ފެއްތުން( .ވައްބުރެ ް



ށދިނުން( .އެކުލައެއް އެތަނެއްގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ މާނަ)
ލޯގޯގައި ބޭނުން ކުރާ ކުލަތަކުން ދޭހަވާ މާނަ ކުރުގޮތަކަށް ބަޔާކޮ ް

ލޯގޯ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުންނަންވީ ފޯމެޓްތައް :


ނ
ވެބް ވާޝަ ް



ސްކޭލަބަލް ވެކްޓަރ



ނ
ޕްރިންޓް ކޮލިޓީ ވާޝަ ް

2

ލޯގޯ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި:
 93 ޑިސެމްބަރ  9399ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު  90.33ގެ ކުރިން ލޯގޯ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
ލޯގޯ ހުށަހަޅަން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟


ލޯގޯ ފޮނުވައްވަން ވާނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ އަންނަނިވި މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

info@thaajuddeenschool.edu.mv


އަދި ލޯގޯގެ ކޮޕީއެއް މި މިމެއިލް އެޑްރެސްއަށްވެސް ފޮނުވާލަންވާނެއެވެ.

ibrahim.mohamed@thaajuddeenschool.edu. mv


ށހެޅުމުގައި
ނގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ހު ަ
ލޯގޯ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަ ް
ނ
ހިމެނު ް



ހުށަހަޅާ ފައިލު ހުންނަންވީ ފޯމެޓް:



ވ.
 .png, .jpeg, .psdމި ތިން ފޯމެޓުގައި ލޯގޯ ހުށަހަޅަންވާނެއެ ެ



ލޯގޯގެ ރިޒޮލިއުޝަން މިންގަނޑަކީ  300 dpiއެވެ.



ލޯގޯގެ ޕީ.ޑީ.އެފް ) (PDFފައިލު ފޯމެޓްއެއް ފޮނުވަންވާނެއެވެMB 93( .އަށް ވުރެ ކުޑަ)



ވ.
އކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެ ެ
ކ ސްޓެންޓަރޑް ފޮންޓެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ ފޮންޓެއް ލޯގޯއާ ެ
ފންޓަ ީ
ލޯގޯގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮ



ވ.
ލގޯގެ ހައި-ރިސޮލިއުޝަން ވެކްޓަރ ފައިލެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެ ެ
ލޯގޯ ހޮވިއްޖެކަމުގައި ވާނަމަޯ ،

ލޯގޯ އެއް ކަނޑައެޅުން


ހވާނީ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ޑިޒައިނެއް އެކުލެވޭ ލޯގޯ އެކެވެ.
ހުށަހަޅާ ލޯގޯ ތަކުގެ ތެރެއިން ޮ



ލޯގޯ ހޮވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޚާއްސަ ކޮމެޓީ އަކުންނެވެ.



ތކަށް ރިއާޔަތް ކޮށެވެ.
ދހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު ަ
ވަނަ ހޮވުމުގައި ބަލާނީ މި ކަރު ާ



އެކުލަވާލާ ލޯގޯ އަކީ އެހެން ބައެއްގެ ލޯގޯގެ ނަކަލަކަށް ނުވުން.

