
20162015-REGISTRATION FOR ACADEMIC YEAR
2016-2015للعام الدراسيالطلبةتسجیل 

الطلبة الحالیین اعادة تسجیل
 الحالیینةالطلبأشقاء تسجیل
ة بین مدارس االمارات نقل الطلب

الوطنیة 

* Re-registration
* Registration of siblings
* Transfer students between

ENS campuses

Dear Parents,

We thank you for selecting Emirates National
Schools as the educational institution for your
child(ren). We are pleased to announce that the
school’s registration process for returning
students and their siblings for the upcoming
Academic Year 2015-2016 will begin on Sunday,
January 25, and run through January 29.

Registration of Returning/Transfer within
ENS Students

For re-registration, you must bring the
following to the registration office.

- Copy of student’s Emirates ID

- The original parent’s Emirates ID

- Copy of the Family Book
(for Local students only)

Important Note: ENS will only accept re-
registration of returning students if the first
and second installments for 2014-2015 have
been paid.

Kindly note that any delay in registering
sibling(s) beyond January 29 may result in
loss of seat priority.

Registration of New Sibling(s) of
Returning/Transfer within ENS Students

An Admission Application form should be submitted
to the Registration Office along with soft/electronic
copies (CD or USB) and printed copies of the
following documents (see attached page)

اء األمور الكرام،  أول

مؤسسة  ة  ار مدارس اإلمارات الوطن م على اخت ر نود أن نش
ة أل م ة تعل سرنا أن نعلن عن بدء عمل ما  التسجیل إعادة طفالكم. 

ة الحالین و  ة الجدد ٕاخوانللطل في المدارس للعام الدراسي الطل
29وحتىینایر25ألحد ابتداًء من یوم ا2016-2015م القاد
المدرسةإلخوانلمدة أسبوع واحد ینایر ة الملتحقین  . الطل

ة الحالین ة النقل بین الفروعإعادة تسجیل الطل / عمل

ةن  یرجى احضاریالحالیةالطلإلعادة التسجیل* التال الوثائ
تب التسجیل لتحدیث لم

ة للطالب- طاقة الهو صورة من 

ة - لولي االمرةصلاألطاقة الهو

- ( صورة من خالصة القید (للمواطنین فق

ة إعادة تسجیل طلیرجى المالحظة مدارس اإلمارات ةأن عمل
ة الحالیین ةتتم الوطن عد سداد الرسوم الدراس ةفق األولى والثان

.20142015-للعام الدراسي الحالي 

تأخیر في إن مأ یؤدینایر قد 29حیث یتخطى تسجیل أشقاء أبنائ
ة للمقعد الدراسي م األولو .إلى فقدان

ةتسجیل الطالب/الط ةاألشقاء لطالجدد ل مدارس اإلماراتل
ة الحالیین الوطن

اء األمور التوجه  إستمارة طلب ملئقسم التسجیل و إلى یرجى من أول
ة)USBأو مجاإللتحاق وارفاق قرص مد ة (نسخة الكترون مع نسخة ورق

المرفقة مع الرسالة.من الوثائ


