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Dear Parents,
Thank you for showing interest in RISS.

At RISS we welcome new students to 
experience quality-based education in a 
caring and safe school environment. 
Families who register their child/children 
at RISS can look forward to a program 
that focuses on the child and their 
interest in the world around them.

• Candidates applying for admission 
   must be on Residence Visa 
   (expatriates).

• A short interview will be conducted.

• Interviews will be conducted for 
   students

• Admission will be granted on the basis 
   of the fulfillment of the registration 
   requirements.

• The school is usually able to formally 
   offer a place for your child within a 
   few days.

1. Photocopy of the child's passport + 

Unified No for Emiratis or valid visa for 

expatriates.

2. Student's Emirates ID card + a 

Photocopy of the card. 

3. Photocopy of the parents' passports 

+ Unified No for Emiratis or valid visa 

for expatriates.

4. For Emiratis, photocopy of family 

book (father's page, student's page and 

mother's page).

5. Parent's Emirates ID card + 

    Photocopy of the cards.

6. Sponsor's passport photocopy + valid 

visa for expatriates.

7. Photocopy of the child’s birth 

certificate in English and Arabic.

4. 8 recent passport size photos.

9. Attested final report card.

10.Medical file from the previous school.

11. Attested transfer certificate + SPEA  

     or  MOE student ID. 

12.Grade (10-12), two previous years' 

attested report cards.

13. Clearance from previous school.

If the student is transferring from a school located 
outside the UAE, the Ministry of Education, the Ministry 
Foreign Affairs and the UAE Consulate should attest 
the report in the country where the school is located.



نشكركم على اختياركم لمدرسة الرسالة العلمية الدولية 
ترحب مدرسة الرسالة العلمية الدولية بالطالب الجدد في 

بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
عند اختياركم لمدرسة الرسالة العلمية الدولية لتسجيل 
رغبات  على  يركز  برنامجًا  ستجدون  ابنتكم  ابنكم/ 

واحتياجات الطفل والعالم من حوله.

يجب أن يكون لدى الطالب المتقدم للمدرسة إقامة سارية 
المفعول (للوافدين).

١. يتم مقابلة الطالب شخصيا
٢. يتوقف قبول الطالب بالمدرسة على استكمال إجراءات 

    التسجيل
٣. سيتم إعالم ولي األمر بنتيجة المقابلة في موعد 

    أقصاه أسبوع من تاريخ المقابلة.

١. صورة عن جواز السفر للطالب + الرقم الموحد 
    (للمواطنين) أو اقامة سارية (للوافدين).

٢. بطاقة الهوية للطالب + صورة عنها. 
٣.صورة عن جواز االب واألم + الرقم الموحد 

   (للمواطنين).
٤. صورة عن خالصة القيد (المواطنين) صفحة االب 

    وصفحة الطالب وصفحة االم.
٥. بطاقة الهوية لألب واألم +  صورة عنها.

٦. للوافدين صورة عن جواز سفر الكفيل مع اقامة سارية 
     المفعول.

٧. صورة شهادة الميالد (عربي –انجليزي).
٨. ٤ صور  شخصية.

٩. كشف الدرجات النهائية للطالب (مصدقة). 
١٠. الملف الصحي من المدرسة السابقة.

١١. شهادة انتقال (مصدقة) + رقم الطالب.
١٢. طالب الصف(١٠-١٢) / كشف الدرجات النهائية 

     لسنتين سابقتين (مصدقة).
١٣. براءة ذمة من المدرسة السابقة.
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متطلبات التسجيل
من الروضة الثانية حتى الثاني عشر
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تصديق  األمر  ولي  على  الدولة  خارج  من  الطالب  كان  إذا   ***
الشهادة من وزارة التربية و التعليم، وزارة الخارجية و قنصلية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في الدولة التي بها المدرسة.


