h
ޓެ ކް ނި ކަލ ް އެ ން ޑް ވޮ ކޭ ޝަ ނަ ލް އެ ޑި ޔު ކޭޝަނ ް އެ ން ޑް ޓް ރެ އި ނިނ ްގ އޮ ތޯ ރި ޓީ
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

އެދޭ ފަ ރާތުގެ ޕާސް ޕޯޓު
ސައިޒް ފޮޓޯ

ޓް ރޭ ޑް ޓެ ސް ޓި ންގއަ ށް އެ ދޭ ފޯ މު
.1

އެ ދޭ ފަ ރާ ތުގ ެ މަ އުލ ޫމާތ ު ( ޓްރ ޭޑް ޓެ ސް ޓި ންގ ދޭ ގޮ ތަ ށް ހަ މަ ޖެ ހި ފަ އިވަނ ީ ހަ މަ އެ ކަނ ި ދި ވެ ހީންނ ަށެވ ެ).

ހ .ފުރިހަމަ ނަން:
ށ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ނ .ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް:
ރ .ދރއ .ކާޑު ނަންބަރު:

ބ .ފޯނު ނަންބަރު:

ޅ .އުފަން ތާރީޚު:

ކ .ޖިންސް:

.2

ތަ ޢު ލީ މީ ފެ ން ވަ ރު (ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ތަޢުލީމާއި ދިމާވާ ގޮޅީގައި ( )ފާހަގަ ޖައްސަވާ)

އަސާސީ ތަޢުލީމް

.3

ގްރޭޑް  7ނިންމާފައި

ގްރޭޑް  10ނިންމާ ފައި

އި ތު ރު ތަ ޢު ލީ މް /މަ ތީ ތަ ޢު ލީ މް
ކޯހުގެ ނަން

.4

އޭ ލެވެލް

ކޯހުގެ ފެންވަރު

ކޯސް ހެދި މަރުކަޒުގެ ނަން  /ޤައުމު

ލި ބި ފަ އި ވާ ތަ މް ރީ ނު ( ގުޅުންހ ުރި ދާ އި ރާ އިނ ް)
ތަމްރީނު ލިބުނު މުއައްސަސާގެ ނަން

މުއްދަތު

ތަމްރީނު ލިބުނު ދާއިރާ

 .5އަ ދާ ކުރ ަމުނ ްދ ާ ނު ވަތ ަ އަ ދާކުރ ި ވަ ޒީފާތަކ ާ ބެ ހޭ މަ އުލ ޫމާތ ު
މުއައްސަސާގެ ނަން

މަޤާމު

މުއްދަތު

ވަކިވި ސަބަބު

 .6ޓް ރޭ ޑ ް ޓެސ ްޓިނ ްގއ ަށ ް އެ ދޭ
ޕްރޮގުރާމްގެ

ނަން

ކޮލިފިކޭޝަން ކޯޑް
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ލެވެލް

ޓެސްޓު ބޭނުންވާ ތާރީޚް

 .7ޓް ރޭ ޑ ް ޓެސ ްޓިންނަށ ް އެ ދޭ ފަ ރާތުގ ެ އި ޤުރާރ ު
 މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ،ތެދު މައުލޫމާތެވެ.
 ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގއަށް ހިނގާ ނެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
 ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ( ސްޓޭންޑަރޑްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބައިތަކުން އިމްތިޙާ ނު ކުރެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ހުރި) އަޅުގަނޑު ހޯދާނަމެވެ.
 މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ތެދުނޫން ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،މި ފޯމު ބާޠިލު ކުރުމާއެކު މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައް ޗަށް ބުރަވެ ،ނިންމާފައިވާ ނިންމުންވެސް
ބާޠިލުކުރެވޭނެކަމާއި އަދި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ތާރީޚު:

ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި:

 .8މި ފޯ މާއެކ ު ހު ށަހަޅަނ ްޖެހ ޭ ތަ ކެ ތި:
 ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
 މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ވެލިޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
 ލިބިފައިވާ ތަމްރީނުތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަ ނޑު ޖަހާފައިވާ)
 ވަޒީފާގައި އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)

ރަ ސް މީ ބޭ ނު މަ ށް
ފޯމު އޮފީހަށް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

މަޤާމު :

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ސޮއި:

ފޯމު ނަންބަރ:

TVET/TT/2015/

ފޯމާއިމެދު އެޅުނު ފިޔަވަޅު
ފޯމާއިއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިއުންތައް ޗެކްކުރެވި ،ލިއުންތައް

މަޤާމު:

ނަން:

ރިމާކްސް:

ހަމަކުރެވިފައި
އެސެސްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެޕްރޫވް ކުރެވިފައި /

ހުއްދަދެއްވި:

ސޮއި:

އެޕްރޫވެ ކުރެވިފައި
ފޯމު ރިޖެކްކުރެވިފައި

ރިޖެކްޓް ކުރެވިފައި
ފޯމު ރިޖެކްޓް ކުރެވުނު ނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް

ޓްރޭޑް ޓެސްޓިންގ އިމްތިޚާނުގެ އެސެސްމަންޓްގެ ނަތީޖާ

ކޮމްޕިޓެންޓް() C
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ނޮޓް ޔެޓް ކޮންޕިޓެންޓް() NYC

އެސެސަރުގެ ނަން:



ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން ޓްރޭޑް ޓެ ސްޓިންގ ކުރިޔަށްގެންދާ ދާއިރާތަށް
ދާއިރާތަށް

ކޮލިފިކޭޝަން ކޯޑް

ލެވެލް

އިލެކްޓްރިޝަން

CON01SQ1L307

3

އޮޓޯމޯޓިވް މެއިންޓިނަން ސް

TRN01SQ2L207

3

މެރިން މެކޭނިކް

TRN03SQ2L208

3

ފްރަންޓް އޮފީ ސް

TOU04SQ3L314

3

ރޫމް އެޓެންޑެންޓް

TOU05SQ3L314

3

ފުޓް އެންޑް ބެވެރޭޖް

TOU01SQ3L314

3

ފުޑް ޕްރިޕަރޭޝަން

TOU03SQ3L314

3

އައި.ޓީ ޓެކްނީޝަން

SOC02SQ3L314

3

ރީޓެއިލް ސަރވި ސް

SOC03SQ3L314

3

ރެފްރިޖޭޝަން އެންޑް އެއަރ ކޮންޑިޝަނިންގ

FNA02SQ1L307

3
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