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ޚާއްސ އެހީތެރިކމާއި ރއްކާތެރިކން ބޭނުންވާ ފރާތްތކުގެ ދފްތރުގއި ރޖިސްޓރީކުރާ ފޯމު
ނން:

އއިޑީކާޑު ނންބރު:

އުފންތާރީޚް:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް:

ދާއިމީ ސިޓީ/ރށް:

ޚާއްސ އެހީތެރިކމާއި ރއްކާތެރިކން ކެޓގރީ )( :ފާހގ ޖއްސވާ!
ދޮށީ އުމުރުގެމީހުން

އ
ތެލިސީމިއާ އށް ފރުވާ ހޯދާ ފރާތްތ ް

ނ
މާބނޑު އންހެނު ް

ޑޔާލސިސް ޕޭޝންޓުން

ހން
ނުކެޅުދުން ތެރިކން ހުންނ މީ ު

އ
ގެދޮރު ނެތި އުޅޭނެ ތނެއް ނެތް ފރާތްތ ް

އ
ނފްސާނީބލިތކއް ފރުވާ ހޯދާ ފރާތތްތ ް

އ އނބުރާ ރށށް
ލޮކްޑއުން/މޮނިޓރިންގ ހާލތުގ ި
ނ އުޅޭނެ ތނެއް ނެތް
ނުދެވި ތިބި ފރާތްތކުގެ ތެރެއި ް
މީހުން (ދިވެހިން/ބިދޭސިން)
ކއި އާމްދނީ ހޯދޭނެ
ވޒީފާގެ ގެއްލިފ ތިބި ފރާތްތ ާ

ގެވެށި އނިޔާ ލިބެމުންދާ ފރާތްތއް

މގުތއް ބންދުވެފއިވާ ފރާތްތއް (ދުވހު މުސާރއށް
މސއްކތް ކުރާ ފރާތްތއް)
ރށުގއި ދިރި އުޅޭ ބިދޭސިން

ދާއިމީ ބއްޔކށް ނުވތ ދިގުމުއްދތކށް
ހން (ހިތުގެ
ބޭސް ފރުވާގެ ހިދުމތް ހޯދާ މީ ު
ބލި ،ކެންސރ ،ޑއިބެޓީސް) .... ،

ދޮށީ އުމުރުގެމީހުން


65އހރުންމތި:



ނވޭތޯ :އާން
ނ ް
އމިއްލ ކންކން ކުރުމުގއި އެހެން މީހެއްގެ އެހީތެރިކން ބޭ ު



މިހާރު ދިރިއުޅޭޙާލތު............................................................................................................. :

ނޫން

އާން

ނޫން

....................................................................................................................................................


ދާއިމީ ނުވތ އެހެން ބާވތެއްގެ ބއްޔކށް ބޭސް ފރުވާ ކުރާފރާތެއްނމއެކން....................................... :

.....................................................................................................................................................


އ ހުރިތޯ (އޭނގެ މޢުލޫމތު).............................................................:
އެހީތެރިކން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފރާތެ ް

.....................................................................................................................................................


ރށުން ބޭސް ލިބެން ހުރޭތޯ

ނޫން

އާން

ނ
މާބނޑު އންހެނު ް
ޢުމުރު:

ފިރިމީހާގެ މއުލޫމާތު:

ޑއިބެޓީސްއށް ފރުވާކުރާނމ އެކން

އވާނމ އެކން
އެއްވެސް ކޮމްޕްލިކެޝނެއް ހުރިކމށް ޑޮކްޓރ ފާހނގ ކޮށްފ ި

އާން

ނޫން

`
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ސިއްޙީމރުކޒިގއި ވިހެއުމާއި ބޭސް

ރިޕްރޮޑކްޓިވެ ހެލްތު އިންފޯމޝން

މާބނޑު މީހުންނށް ބޭނުންވާ އސާސީ

ފރުވާކުރުމުގެ ވޞީލތް ހުރުން

ނ
ޖހިފއި ހުރު ް
ލިބޭނެގޮތް ހމ ެ

ނ ޑީ،
އ ،ވިޓމި ް
ވިޓމިން (ވިޓމިން ީ
ނ
އޔން ،ކެލްސިއމް) ލިބެންހުރު ް

އާން

ނޫން

އާން

ނޫން

އާން

ނޫން

ހން
ނުކެޅުދުން ތެރިކން ހުންނ މީ ު
ތ
އެންސްޕާއިން އެހީލިބޭ ޯ
އާން

ނޫން

އެންސްޕާ ގއި ރެޖިސްޓްރީ ވެފއިވޭތޯ
އާން

ނޫން

ތ
ރށުން ބޭސް ލިބެން ހުރޭ ޯ
އާން

ނޫން

އ
އެހީތެރިކން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފރާތެ ް
ތ)
ހުރިތޯ (އޭނގެ މޢުލޫމ ު
އެއްވެސް ބއްޔކށް ބޭސް ފރުވާ
ކުރާފރާތެއްނމއެކން
އ
ނފްސާނީބލިތކއް ފރުވާ ހޯދާ ފރާތތްތ ް
ބލީގެ ޑއިގްނޯސިސް

ކރޭތޯ
ދިގު މުއްދތކއް ބޭސް ބޭނުން ު
އާން

ނޫން

ތ
ބ ޯ
ކއުންސިލިންގ ހިދުމތް ލި ޭ
އާން

ނޫން

ބނެ
ނފްސާނީ އެހީތެރިކން ލި ޭ

މިހާރު ރށުގ ބޭސް ހުރީ ކިހާ

ރެފެރލް ހެދުމން ޑޮކްޓރ ދީފއިވާ

ވން
ލބިފއި ު
ފރާތްތކުގެ މޢުލޫމާތު ި

ތ
މުއްދތއްކށް ޯ

މުއްދތު

އާން

ނޫން

އ
އެހީތެރިކން ފޯރުކޮށްދޭނެ ފރާތެ ް
ހުރިކން (އޭނގެ މޢުލޫމތު)
ތ
ރށުން ބޭސް ލިބެން ހުރޭ ޯ
ގެވެށި އނިޔާ ލިބެމުންދާ ފރާތްތއް
ގެވެށި އނިޔާގެ މއްސލއެއް އެއްވެސް އިދާރާއށް

ގެވެށި އނިޔާގެ މއްސލ މިހާލތުގއި ހުށހޅނެޖެހޭ

ތ
ހުށހެޅިފއިވޭ ޯ

އވޭތޯ
ފރާތްތކުގެ މޢުލޫމާތު އެނގިފ ި

ދާއިމީ ބއްޔކށް ނުވތ ދިގުމުއްދތކށް ބޭސް ފރުވާގެ ހިދުމތް ހޯދާ މީހުން (ހިތުގެ ބލި ،ކެންސރ ،ޑއިބެޓީސް،
) ....
މިހާރު އތުގ ބޭސް ހުރީ ކިހާ

ރެފެރލް ހެދުމން ޑޮކްޓރ ދީފއިވާ

ކޮންޑިޝން

މުއްދތކއްތޯ

މުއްދތު

ފރުވާ ހޯދާ ތން (ރާއްޖެ/ރާއްޖެއިން

ބޭނުންކުރާ ބޭހކީ ރއްޖެއިން

ތ
ބ ޯ
ރށުން ފރުވާގެ ހިދުމތް ލި ޭ

ބޭރު/ރށް/މާލެ)

ތ
އ ޯ
ހންނ ބޭހެ ް
ލިބެން ު
އާން

ނޫން

ނ
އންމެ ކއިރިން ހިދުމތް ލިބޭތ ް
ލބޭ ނމ ެ
ރށުން ހިދުމތް ނު ި
ތ
އެންމެ ކއިރިން ހިދުމތް ލިބޭތނއް ދެވޭނެގޮތް /ފެރީގެ ހިދުމ ް

އާން

ނޫން
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އ
ތެލިސީމިއާ އށް ފރުވާ ހޯދާ ފރާތްތ ް
ބްލޑް ގްރޫޕް

ބން
ލޭ އެޅުމުގެ ހިދުމތް ރށުން ލި ެ

A+ A- B+ B- AB+ AB-

ހުރޭތޯ

ތ
ރށުން ބޭސް ލިބެން ހުރޭ ޯ

O- O+
ކ ކޮބއިތޯ
އންމެ ކއިރިން ހިދުމތް ލިބޭތނ ީ
ލބޭ ނމ ެ
ރށުން ހިދުމތް ނު ި
ތ
އެންމެ ކއިރިން ހިދުމތް ލިބޭތނއް ދެވޭނެގޮތް /ފެރީގެ ހިދުމ ް
ޑޔާލސިސް ޕޭޝންޓުން
އުމުރު

ޑޔާލސިސް ހދންޖެހޭ ފްރިކުއެންސީ

އންމެ ކއިރިން ހިދުމތް
ލބޭ ނމ ެ
ރށުން ހިދުމތް ނު ި

އެންމެ ކއިރިން ހިދުމތް ލިބޭތނއް ދެވޭނެގޮތް /ފެރީގެ

ނ
ލިބޭތ ް

ތ
ހިދުމ ް

އ
ގެދޮރު ނެތި އުޅޭނެ ތނެއް ނެތް ފރާތްތ ް
ބތޯ
ދުވހުން ދުވހށް ކާބޯތކެތި ލި ޭ
އާން

ލ)
ރ ގާތްކން ،އެމީހެއްގެ ތފްޞީ ް
ގާތް ތިމާގެ މީހކު ހުރިތޯ ( ހު ި

ނޫން

އ ނެތް މީހުން
ތބި ފރާތްތކުގެ ތެރެއިން އުޅޭނެ ތނެ ް
އ އނބުރާ ރށށް ނުދެވި ި
ލޮކްޑއުން/މޮނިޓރިންގ ހާލތުގ ި
ނ)
(ދިވެހިން/ބިދޭސި ް
މ
ނިސްބތްވާ ރށް/ޤއު ު

ނ
ރށށް އއި ބޭނު ް

ސިއްހީ ފރުވާ ނުވތ އެހީތެރިކމެއް ބޭނުންވާކން ނުވތ ނޫންކން
އާން

ނޫން

މސާރއށް މސއްކތް
ނދުވެފއިވާ ފރާތްތއް (ދުވހު ު
ކއި އާމްދނީ ހޯދޭނެ މގުތއް ބ ް
ވޒީފާގެ ގެއްލިފ ތިބި ފރާތްތ ާ
ކުރާ ފރާތްތއް)
ކުރާ ވޒީފާ /މސއްކތް

އެމީހެއްގެ އާމްދނީއށް ބރޯސާވާ މީހުންގެ

ވޒީފާ ގެއްލިފއިވާ ފރާތެއްނމ ޖޮބް

އދދު

ސެންޓރގއި ރެޖިސްޓްރީވެފއި ވޭތޯ
އާން

ރށުގއި ދިރި އުޅޭ ބިދޭސިން
ތ
ބެލެނިވެރިފރާ ް

ކުރާ މސއްކތް

ވިސާ/ޕރމިޓް

ނޫން

`
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ތ
ދިރިއުޅޭ ތނުގެ މޢުލޫމާ ު

އެއް ފާހާނާ ބޭނުންކުރނީ ކިތއް

ދިރިއުޅޫތނުގއި ތިބި މީހުން ގެ

ކގެ
ދިރިއުޅޭ ތނުގއި ހުރި ފާހާނާތ ު

އދދު

އދދު

ނ
ލބު ް
ދިރިއުޅޭތނށް ކރޓްގެ ހިދުމތް ި

ބން
ލ ު
ދިރިއުޅޭތނށް ފެނުގެ ހިދުމތް ި

ނ
މީހުންކ ް
އާން

ނޫން

ނ
އެއްވެސް ބއްޔކށް ފރުވާ ކުރާ ފރާތެއްނމ އެކ ް

އާން

ނޫން

ތރީޚް
އެންމެ ފހުން މެޑިކލް ހެއްދި ާ
ނ
އެހެނިހެ ް

އާމްދނީލިބޭ މސއްކތެއްކުރޭ
އާން

އދާކުރާވޒީފާ

ރ
ގުޅޭނެ ފޯނުނންބ ު

ނޫން

ނ
މންމގެ ނ ް

މންމގެ އެޑްރެސް

މންމގެ ރށް  /ސިޓީ

ބއްޕގެ ނން

ބއްޕގެ އެޑްރެސް

ބއްޕގެ ރށް  /ސިޓީ

ބެލެނިވެރިޔާ  /ބލދުވެރިޔާގެ ނން

ބެލެނިވެރިޔާ  /ބލދުވެރިޔާގެ އެޑްރެސް

ވރިޔާގެ ރށް  /ސިޓީ
ދ ެ
ވރިޔާ  /ބލ ު
ބެލެނި ެ

ބެލެނިވެރިޔާ  /ބލދުވެރިޔާގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ބެލެނިވެރިޔާ  /ބލދުވެރިޔާގެ ދާއިމީ ސިޓި  /ރށް:
ބެލެނިވެރިޔާ  /ބލދުވެރިޔާގެ ފޯންނމްބރ:
ބެލެނިވެރިޔާ  /ބލދުވެރިޔާއާއި ހުރި ގުޅުން:
ބެލެނިވެރިޔާއާއި ނުގުޅިއްޖެ ޙާލތެއްގއި ގުޅާނެފރާތް:
ލ:
ހާލތުބެ ި
ލ
ހާލތުބެލި ތފްސީ ް

ނ:
އެކއުންޓްގެ ނ ް
ބޭންކު އެކއުންޓް އއިޑީކާޑް ނމްބރ:
އެކއުންޓް ނމްބރ:

ނޯޓް :މި ފޯމާއެކު އއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ /ޑޮކްޓރީލިޔުން  /ސެޓްފިކެޓް  /ރިޕޯޓް  /ކމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔުންތކުގެ ކޮޕީ
ހުށއޅންވާނެއެވެ.

