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ީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލ
ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

CHILDREN’S SHELTER
NON-MONETARY DONATION FORM

ްދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާއި މަރުކަޒުތަކަށ
ުހަދިޔާ ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ

1. Donor’s Information

:ު ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފުސީލ.1

ް ަޖަމުޢިއްޔާތ/ިކުންފުނ/ްއޮފީސ
އ
Office/Company/NGO

ްދެ މަރުކަޒަށ
Both Shelters

ްއަމިއްލަ ފަރުދުނ
Individual(s)

)ު އަހަރ18-13( ާކުޑަކުދިންގެ ހިޔ

Kudakudhinge Hiya(13-18 yrs)

ްފިރިހެން ކުދިންނަށ
Boys

Fiyavathi (0-12 yrs)

:ް ހަދިޔާގެ ބާވަތްތައ.2

2. Type of Donation:
2.1 To complete if donating apparel

)ު އަހަރ12-0( ިފިޔަވަތ

:ްނަނ
Name
:ްއެޑްރެސ
Address
:ުގުޅޭނެ ނަންބަރ
Contact Number
ްއީމެއިލ:
Email
:ުހަދިޔާކުރާ މަރުކަޒ
Institution

ް އަންނައުނު ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރުމަށ2.1
ުއަދަދ
Quantity
ްއަންހެން ކުދިންނަށ
Girls

ުއަންނައުނ
Type of Garments
ްޓޮޕ/ްހެދުނ
Top/Dress
ްޓީޝަރޓ/ްގަމީސ
Shirt/T-shirts
ުފަޓުލޫނ/ުސޯޓ
Shorts/ Trousers
ްޓައިޓ/ުހަރުވާޅ
Pants/Tights
ާތާކިހ/ިދޮޅ/ާބުރުގ
Shawls/Burqas/Prayer caps
ބޮކްސަރ/ީޕެޓ/ާޖަންގިޔ
Undergarments
ްފައިވާނ/ުބޫޓ
Shoes/Slippers
ިތުވާލ
Towels
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2.2 To complete if donating other items

ް އެހެނިހެން ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރުމަށ2.2

.ާ އަދި ހަދިޔާކުރައްވާ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި ބަޔާންކުރައްވ.ާ ޖައްސަވ ި ހަދިޔާކުރާ ތަކެތީގެ އަދަދާއެކު ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ގޮޅީގައ:ުނޯޓ
Note: Tick  all relevant boxes and provide details of items below
ުއަދަދ
ްބާވަތ
ުއަދަދ
ްބާވަތ
Quantity
Type
Quantity
Type
ްފޮތ
ިކުޅޭ ތަކެތ
Books
Toys

Details of Items:

ްސްކޫލް ދަބަސ
Bags

ީ ަސްޓޭޝަނ
ރ
Stationary

ްބެޑްޝީޓ
Bed Sheets

ު ާބަދިގެ ސާމ
ނ
Kitchen Items

ުރީތިވާ ސާމާނ
Toiletries

ްކެއުމުގެ ބާވަތްތައ
Food Items

ުފަރުނީޗަރ
Furniture

ްބުއިމުގެ ބާވަތްތައ
Drink Items

ްއެހެނިހެނ
Others

ިތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތ
Items for babies/toddlers
:ްހަދިޔާކުރާ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު ލިޔުމަށ
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ނޯޓު:
 .1މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ކައުންޓަރަށް
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްނަމަ shelters@gender.gov.mv ،އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
 .2ހަދިޔާ ދިނުމަށްޓަކައި ،މިނިސްޓްރީން ވަގުތާއި ތަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ހަދިޔާ ދޭފަރާތަށް އަންގާނެއެވެ.
Note:
1. Please email the completed form to shelters@gender.gov.mv or submit it to the
Ministry of Gender and Family during official working hours (08:00 – 14:30) from
Sunday – Thursday.
2. The Ministry will inform the applicant of the place and time for receiving the
donations.

For Official Use Only

ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ތަފުސީލު
ނަން:

ތާރީޚް:

މަޤާމު:

ސޮއި:

އިންސްޓިޓިއުޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަށް
ފޯމު ނަންބަރު:

DONATION/ITEMS/2018/

ފޯމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމުން

މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗެއް ނޫން

މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

ނަން:

ތާރީޚް:

މަޤާމު:

ސޮއި:
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