
ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ނޯޓް:
އެހެނިހެން ކުގެ ކޮޕީތަށް އަދި މިފޯމް ފުރާނީ ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފެދޭ ދެލިންނެވެ. ފޯމާއި އެކީ ހުށަހަޅާ ތައުލީމީ ސަނަދުތަ 

ނޑު ޖައްސުވާފައެވެ. ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުތޯ  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ތަތްގަ
 ތު ހިމެނޭ ފޯމް ބާތިލް ވާނެއެވެ.ޗެކްކޮށްލާށެވެ. ފުރިހަމަ ނުކުރާ ފޯމާއި ތެދުނޫން މައުލޫމާ

މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު 
ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ވަންދެން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ޓީވެކްގެ ކެމްޕަސް ހުންނާނީ ބ. ކިހާދޫގައެވެ. ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން
ގިރޭސި ދިވެހި ބަހަށާއި އިނއަދި  އަހަރު ފުރިފައިވާ 16 މިކެމްޕަހުގައެވެ. ޓީވެކްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީވެސް ވެސް

  އާދައިގެ ވަރަކަށް ފަރިތަ ދަރިވަރަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ބަހަށް 

ހ. ބައިވެރިވާން އެދޭ ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު 
ކޯހުގެ ނަން:

 އިން އިލެކްޓްރިކަލް ވޯރކްސް  3ސަރޓިފިކެޓް    
 އިން އިންޖީން ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނެންސް  3ސަރޓިފިކެޓް    
އިން ރެފްރިޖަރޭޝަން އެންޑް އެއަރކޮންޑިޝަނިންގ 3ސަރޓިފިކެޓް    
   ރކްއިން ޕްލަމްބިންގ ވޯ 3ޓިފިކެޓް ރސަ 

މަޢުލޫމާތު  ށ. ދަރިވަރުގެ 
ނަން: ހަމަފުރި

 ނަމްބަރ:އައި.ޑީއުފަން ތާރީޙް:އަންހެން    ފިރިހެން    ޖިންސް:

އުޅޭ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ދިރި 
ގޭގެ ނަން/މަގު:

އަތޮޅު/ރަށް:
އެޑްރެސް:އީމެއިލް ފޯނު ނަމްބަރ: ގުޅޭނެ ގޮތް:

ރޖެންސީގައި ގުޅާނެ ފަރާތް އިމަ ނ. 

ނަން:

ދަރިވަރާއި ހުރި ގުޅުން:ގުޅޭނެ ގޮތް:

For Office Use: 
Date received: ________________ 
Attested copy of ID:  
Attested copies of educational certificates: 
4 stamp size photos:  
Parent/Guardian/Sponsor approval:  
Reviewed by Executive Director:  

TVEC, Coastline Foundation, Phone: 3328832, Email: info@tvec.mv



(އެވެ.ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ މި) މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާގެ  . ދަރިވަރުގެ ބ

މަގާމް:ތަން: ކުރާވަޒީފާ އަދާ

ނޫނެކެވެ.    އިން ވީއްލާފައި:    އާނއެކެވެ.ވަޒީފާވަޒީފާ އަދާ ކުރި މުއްދަތު:

 އިޤްރާރު . ދަރިވަރުގެ ޅ

މައުލޫމާތަކީ ތެދު މައުލޫމާތެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ތެދުނޫން މައުލޫމާތުކަން މިފޯމާއި މިއާ އެކުގައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ 
ނޑު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކޯސް ލިބުމުގެ ކުރިން ތިފަރާތުން އިތުރު  ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަޅުގަ ފޯމް ބާތިލުވާނެކަން އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑު ކޯހުގައި ބައިވެރި ކޮށްފިނަމަ މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަ އި އިންޓަވިއުއެއް ކޮށްފާނެކަމަށް އަޅުގަ
ނޑާ ބެހޭ ންނާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ތާނަމެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުޓީވެކްގެ ގަވަދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހި މައުލޫމާތު އިތުރު އަޅުގަ

ނޑު އެއްބަހެވެ.ކުން ހޯދުމަށް އަޅު ޓީވެ    ގަ

ތާރީހް:ސޮއި:

ސްޕޮންސަރ    ބެލެނިވެރިޔާ    . ބެލެނިވެރިޔާގެ/ސްޕޮންސަރގެ އިޤްރާރު ކ

ނޑު) އަށް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަރިވަރު، ޓީވެކްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޓްރެއިނިންގ (                              އަޅުގަ
ނެތް ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ނިމެންދެން ދަރިވަރު ހުންނަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުން އެއްވެސް އިއުތިރާޟެއް 

ނޑަށް   އެނގެއެވެ.ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބ.ކިހާދޫގައި ކަން އަޅުގަ

ތާރީހް:ސޮއި:

ލީމު ޢު ތަ  . ދަރިވަރުގެ ރ

)އޮތް ނަމަ( އެންމެ ފަހުން ކިޔެވި މަދަރުސާ 

ނިމުނު އަހަރު:މަދަރުސާގެ ނަން:

12      11      10    9     8    7    6   :އެންމެ ފަހުން ކިޔެވި ގްރޭޑް

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކޯސްތައް ) ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެފައި ވާނަމަ ( 

ނިމުނު އަހަރު   ކޯހުގެ ލެވެލް    މަރުކަޒުގެ ނަން    ކޯހުގެ ނަން  

1.

2.

3.  

TVEC, Coastline Foundation, Phone: 3328832, Email: info@tvec.mv



 

                                   TVEC, Coastline Foundation, Phone:3328832, Email: info@tvec.mv 
 

 

 

Student Registration Form 

A – Programme/Course Information 
Course Applied:       Certificate 3 in Electrical Works 
                                    Certificate 3 in Engine Repair and Maintenance 
                                    Certificate 3 in Refrigeration and Air Conditioning 
                                    Certificate 3 in Plumbing Works 

 

 

C – Emergency Contact 
Name:  
Contact: Mobile no.: Relationship:  

 

B – Student/Trainee Particulars 
First Name:  Middle Name:  Last Name:  

Gender:       Male              Female  D.O.B:  ID No:  

Contact Address 

Name & Street:  

Atoll/Island:  

Contact(s): Mobile no.: Email: 

For Office Use: 
Date received: ________________ 
Attested copy of ID:  
Attested copies of educational certificates:  
4 stamp size photos:  
Parent/Guardian/Sponsor approval:  
Reviewed by Executive Director:  
 

Note: 
Use BLOCK letters to fill this form. Tick the appropriate box or fill the required information where ever indicated 
in this form. Please fill as clearly as possible with non-fading blue or black ink. All documents required must be 
submitted as attested copies.  Read and check carefully before submitting this form, as inaccurate information 
may result in rejection. 
 
Important Information: 
The study campus for TVEC is located at B. Kihaadhoo. Students/trainees will be accommodated in the campus 
throughout their study programme. Students/trainees wishing to enroll in any TVEC programme must be at 
least 16 years of age with ability to communicate in both English and Dhivehi.  
 

0 
  



 

                                   TVEC, Coastline Foundation, Phone:3328832, Email: info@tvec.mv 
 

D – Student/Trainee Previous Education 
Last School Attended (if any) 

Name of school:  Year completed:  

Last grade attended:       6                      7                       8                     9                      10                   11                     12 

Courses completed (if any) 

Course Name Institute Name Level of Course Year Completed 

1 -     

2 -     

3 -     

 

E – Student/Trainee Employment Records 
Fill this section only if employed 

Name of organization:  Designation:  

No. of years employed:  Leave granted:             YES                   NO 

 

F – Student/Trainee Declaration 
The information provided in this form is true and accurate. I understand that, if any is found false, my application 
will be rejected and will not be allowed to apply without further review. I completely understand that I may be 
further subjected to an interview if required by the institute, before being selected for the wished programme. 
If application is granted, I am committed to complete the programme and agree to abide by the TVEC rules, 
policies, and regulations. I consent to TVEC for further verification of my information from authorities and 
government.  

Signature:  Date: 

 

G – Parent/Guardian/Sponsor Declaration                                     Parent             Guardian        sponsor 

I, (_______________________________________) hereby declare that I have no objections to the above 
applicant participating in a training programme offered at TVEC. I am aware that the applicant will be 
accommodated at B. Kihaadhoo, till the programme is completed. 

Signature:  Date: 

 


