SCHOOL LOGO
ުދަރިވަރުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓ
)ް(ނަމޫނާ ޓެމްޕްލޭޓ
Student Performance Report
1 ްކީ ސްޓޭޖ

Key Stage 1

Name............................................................................................... ްނަނ
School........................................................................................... ްސްކޫލ
House............................................................................................... ިބައ

Student’s name:

Class:

Sc hool Name:

ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި
އޤުވެރިވާ ،އިސްލާމީ ޢަޤީދާ
ރވަރުންނަކީ "އުނގެނުމަށް ޝަ ު
ކ ސްކޫލުތަކުން ނުކުނަން ދަ ި
ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތަޞައްވުރަ ީ
ވަރުގަދަ ،ޒިންމާދާރު އަދި އުފެއްދުންތެރި" ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ .އެގޮތުން ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ މައިގަޑު 8
އަސާސެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އޔަތުތައްވެސް މަންހަޖުގައި ފާހަގަ
ޤބިލި ް
އޭގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހަރުލައްވަން ބޭނުންވާ ާ

ކޮށްފައިވެއެވެ .މިއިން

ކކާއި އަގުތަކަކާއި ސިފަތަކަކާއި
ހނަރުތަ ަ
ނ މަޢުލޫމާތާއި ޢަމަލީ ު
ކޮންމެ ޤާބިލިއްޔަތެއްވެސް ބިނާވެފައިވަ ީ

ލކުތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.
އަދި އިޖުތިމާޢީ އެހެނިހެން ސު ޫ
ތން
ގންނެވެ .މިގޮ ު
ނ ބޭނުންކޮށް ެ
ނ އެސެސްމަންޓް ފޯ ލާރނި ް
ކީސްޓޭޖް  1ގައި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރާ ީ
ސްކޫލެއްގައި އެއްކުރާ އެސެސްމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އުނގެނި ދަސްކުރުމުގެ ތަފާތު އެކިއެކި މަރުހަލާތަކުގައި އެސެސްމަންޓްގެ
ކށްގެން ދަރިވަރު
މތު ބޭނުން ޮ
ގން އެއްކުރާ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ .މިހޯދާ މަޢުލޫ ާ
ބނުންކޮށް ެ
ތަފާތު ވައްތަރުތައް ޭ
ވރު ކޮންމެ މާއްދާއަކުން ޙާޞިލްކުރި މިންވަރާއި ،މުދައްރިސުގެ
ޙާޞިލް ކުރި ނަތީޖާ ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ .މިނަތީޖާއިން ދަރި ަ
އިރުޝާދާއި ކުރިމަގުގައި ދަރިވަރު ކުރަންވީ ކަންތައްތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނާނެއެވެ.

މިރިޕޯޓަކީ ދަރިވަރު ސްކޫލުގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ދަރިވަރުގެ އުޅުމާއި އަދި އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ބެލެނިވެރިޔާއަށް
އެންގުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .މިގޮތުން މިރިޕޯޓު ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު ރަސްމީގޮތެއްގައި ބެލެނިވެރިންނަށް
ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Sc hool Name:

Class:

Student’s name:

ުދަރިވަރުގެ މަޢުލޫމާތ

Student Particulars

Index No:………………………………….…............................................................................................................……………….….………………………….: ުއިންޑެކްސް ނަންބަރ

Date of Admission:………………………………….…............................................................................................................……………….….………..:ުސްކޫލަށް ވަން ތާރީޚ
Date of Birth:……………………………...........................................................................................................…………................……...…….………………………..: ުއުފަން ތާރީޚ
Present Address:……………………………………………..............................................................……........……..............……......................….….…….: ްމިހާރު އުޅޭ އެޑުރެސ

Tel.No.:……….....................................................................................................................................................................................................................….…………….....: ުފޯނު ނަންބަރ

ުބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތ

Parent Particulars

Parent/ Guardian’s Name:…………………......................................................................................................…….…………....………………….....: ްބެލެނިވެރިޔާގެ ނަނ

Mobile No.:……………..……………………………………….........................................................................................................….....…….............……….…: ުމޮބައިލް ނަންބަރ

Student’s name:

Class:

Sc hool Name:

ފެންވަރުބަލާ ވަޒަންކުރުން ( 1ތަޢުލީމާއި އުނގެނުމުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު)
ކޮންމެ މާއްދާއަކުންވެސް ޙާޞިލްވި މިންވަރާއި (އައުޓްކަމްސް) ފާހަގަތަކުގެ (އިންޑިކޭޓަރ) ޒަރީއާއިން ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު
މުދައްރިސުން ބަލައި ފެންވަރު ވަޒަންކޮށް

ޖުމުލަގޮތެއްގައި ނަތީޖާ ވަޒަންކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ތާވަލު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މިތާވަލުގައި

މިވަނީ ފެންވަރު ބަލާގޮތުގެ ތަފުޞީލާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ މިންގަ ނޑުތަކެވެ.

ތަފުޞީލު
ޙާޞިލްވާންޖެހޭ މިންވަރު ފުރިހަމައަށް
ޙާޞިލްވެފައި (ހުރިހާ ފާހަގަތައް /
އިންޑިކޭޓަރސް ޙާޞިލްވެފައި(
ބއެއް
ޙާޞިލްވާންޖެހޭ މިންވަރުގެ ބޮޑު ަ
ޙާޞިލްވެފައި ވީނަމަވެސް މުހިންމު
ބައެއް ފާހަގަތައް (އިންޑިކޭޓާރސް)

ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ
މިންގަނޑުތައް

Criteria Explanations
Learning outcome has been
fully met (through achieving
all indicators).

Fully Achieved
ފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައި

Learning outcome has been
met to a greater extent, but
some significant indicators
have not been achieved.

Mostly Achieved
ބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައި

ޙާޞިލް ނުވޭ
އބައިތައް
ޙާޞިލްވާންޖެހޭ މިންވަރުގެ ބައެ ް
ދަނީ ޙާޞިލްވަމުން ،ނަމަވެސް އަދި
ގިނަ ފާހަގަތައް (އިންޑިކޭޓާރސް)

Learning outcome has been
met to some extent, but most
indicators have not been
achieved.

Achieving
ޙާޞިލްވަމުންދޭ

ޙާޞިލްކުރަން ޖެހޭ

Sc hool Name:

Class:

Student’s name:

)ު (އުނގެނުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތުތައް ޙާޞިލު ކުރެވުނު މިންވަރ2 ްފެންވަރުބަލާ ވަޒަންކުރުނ

ި މ.ެތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި މިވަނީ ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައިވާ ޤާބިލިއްޔަތުތަކުގެ ފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކެވ
،ި އަގުތަކާއ،ި ޢަމަލީ ހުނަރުތަކާއ،ިތާވަލުގެ ޒަރީއާއިން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ފެންވަރު ވަޒަންކުރާނީ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތާއ
.ެސިފަތަކާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ އެހެނިހެން ސުލޫކުތަކެވ

Criteria Explanations
Performs and demonstrates the
assessed behaviour/
component for the fullest
extent expected from the
student.
Performs and demonstrates
the assessed behaviour/
component to a greater extent
expected from the student, but
there may be some significant
exceptions from the student,
or some behavioural indicators
may not be visible/ evident
from the student.
Performs and demonstrates the
behaviours / components to
some extent, but there may be
some significant exceptions
from the student, or some
behavioural indicators may
not be visible/ evident from
the student.

ާފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރ
ްމިންގަ ނޑުތައ
Consistently Evident
ޭއަބަދުވެސް ފެނ

Mostly Evident
ޭގިނަފަހަރު ފެނ

ުތަފުޞީލ
ްޙާޞިލްވާންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންވަރަށ
ްމިބައިގައި ހިމެނޭ ސިފަތަކާއި ޢަމަލުތައ
.ެދަރިވަރުގެ ކިބައިން ފެނެއެވ
ްޙާޞިލްވާންޖެހޭ ފުރިހަމަ މިންވަރަށ
ްމިބައިގައި ހިމެނޭ ސިފަތަކާއި ޢަމަލުތައ
ުދަރިވަރުގެ ކިބައިން ގިނަ ފަހަރަށް ފެނުނ
ިކަމުގައި ވިއަސް ބައެއް ޢަމަލުތަކާއ
ްސިފަތައް ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަނ
ެ ނުވަތަ އެކަންތައްތައް ދަރިވަރުގ.ެޖެހެއެވ
.ެއުޅުމާއި އަޚުލާޤުން ދައްކައިދޭންޖެހެއެވ

Occasionally Evident
ޭބައެއްފަހަރު ފެނ

ޭޙާޞިލްވާންޖެހޭ މިންވަރަށް މިބައިގައި ހިމެނ
ުބައިތަކުގެ ސިފަތަކާއި ޢަމަލުތައް ދަރިވަރ
ިކިބައިން ބައެއް ފަހަރަށް ފެނުނު ކަމުގައ
ިވިއަސް އަދި އިތުރު ބައެއް ސިފަތަކާއ
ިޢަމަލުތައް ދަރިވަރުގެ ކިބައިގައ
ް ނުވަތަ އެކަންތައްތައ.ެއަށަގަންނަން ޖެހެއެވ
ްދަރިވަރުގެ އުޅުމާއި އަޚުލާޤުނ
.ެދައްކައިދޭންޖެހެއެވ

Student’s name:

Class:

Sc hool Name:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

Fully Achieved

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Mostly Achieved

ް ޤުރުއާނ:ާމާއްދ

Subject: Quruan

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Fully Achieved

ާ އިސްލާމީ ތަރުބިޔ:ާމާއްދ

Subject: Islamic Studies

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

Fully Achieved

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ް ޢަރަބި ބަސ:ާމާއްދ

Subject: Arabic Language

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

Fully Achieved

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ް ދިވެހި ބަސ:ާމާއްދ

Subject: Dhivehi Language

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Fully Achieved

ް އިނގިރޭސި ބަސ:ާމާއްދ

Subject: English Language

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

Fully Achieved

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Mostly Achieved

ު ހިސާބ:ާމާއްދ

Subject: Mathematics

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

Fully Achieved

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ް ސައެންސ:ާމާއްދ

Subject: Science

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Fully Achieved

ު އިޖުތިމާޢީ ޢިލުމ:ާމާއްދ

Subject: Social Studies

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Mostly Achieved

Subject learning outcomes

ާ ޞިއްޙަތާއި ހަށިގަނޑުގެ ތަރުބިޔ:ާމާއްދ

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

Subject: Health and Physical Education

:ްކުލާސ

Class:

Fully Achieved

Student’s Name:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Teacher’s detailed feedback and feedforward

Student’s name:

Class:

ްޓީޗަރުގެ ތަފުޞީލީ ބަޔާނާއި އިތުރަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

Sc hool Name:

ޭޙާޞިލްވަމުންދ

Achieving

ިބޮޑުބައި ޙާޞިލްވެފައ

Mostly Achieved

ިފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްވެފައ

ްމާއްދާއިން ޙާޞިލް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރުތައ

Fully Achieved

ު އުފެއްދުންތެރި ފަންނ:ާމާއްދ

Subject: Creative Arts

Subject learning outcomes

:ްކުލާސ

Class:

ްޓީޗަރުގެ ބަޔާނ

Teacher’s comment

Student’s name:

Occasionally
Evident
ޭބައެއްފަހަރު ފެނ

ްފެންވަރުބަލައި ވަޒަންކުރެވުނު މައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތަކުގެ ބައިތައ

Mostly Evident
ޭގިނަފަހަރު ފެނ

ްމައިގަނޑު ޤާބިލިއްޔަތުތައ

Key Competencies

:ްކުލާސ

Class:

Consistently
Evident
ޭއަބަދުވެސް ފެނ

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

Class:

Sc hool Name:

:ްދަރިވަރުގެ ނަނ

Student’s Name:

:ްކުލާސ

Class:

Physical Development

ްހެދި ބޮޑުވުނ

Height (cm)

)މ.އިސްކޮޅު (ސ

Weight (kg)

)ގ.ބަރުދަން (ކ

ީޙާޒިރ

Attendance

ުޙާޒިރުވާން ޖެހޭ ދުވަހުގެ އަދަދ

No. of days to be attended

ުޙާޒިރުވި ދުވަހުގެ އަދަދ

No. of days attended

ުސްކޫލު ދެން ހުޅުވޭނެ ތާރީޚ

School re-opening date

ިބައިވެރިވެފައިވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކާއ

Participation and
Achievements

Student’s name:

ްލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތައ

Class:

Sc hool Name:

General Comment by the Class Teacher

Name:

Leading Teacher

Date:

Signature:

 ލީޑިންގ ޓީޗަރHead of School

ާސްކޫލުގެ އިސްވެރިޔ

Name:

:ްނަނ

Name:

:ްނަނ

Signature:

:ިސޮއ

Signature:

:ިސޮއ

Date:

:ުތާރީޚ

Date:

:ުތާރީޚ

Student’s name:

Class:

Sc hool Name:

