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37090، ص.ب: 043943040، فــاكــس:  043945111تليفون:            

 االماراتين، 12اء أمور طلبة الصف السادة أولي 
 

 تهديكم هيئة المعرفة والتنمية البشرية أطيب التحيات و خالص التقدير.
  

وذلك  بشكل فردي خالل فترة العطلة 2019/2020الثانوية العامة للعام الدراسي  )اإلماراتيين( استقبال الطلبة سيتم   نحيطكم علما بأنه
الل ساعات لمكاتب التجنيد خ لتفادي التأخير في نهاية العام الدراسي، وعليه يرجى االيعاز لمن يلزم بضرورة إبالغ الطلبة المستهدفين بالتوجه

 .) مساءاً  1:30  صباحاً ولغاية 07:00العمل الرسمية من األحد إلى الخميس من الساعة )
 ات المذكورة أدناه باالضافة للتقيد بالتعليمات التالية :يرجى ابالغ الطالب بضرورة احضار المستند

 أصل و صورة عن خالصة القيد.     .1

 أصل و صورة عن جواز السفر .     .2

 أصل و صورة عن البطاقة الهوية اإلماراتية.     .3

 شخصية. صور     .4

 أصل و صورة عن شهادة الميالد.     .5

 .الطبي ضرورة مراعاة الحضور صائماً في حال تم طلب منه إجراء الفحص     .6

 طريق المواصالت الخاصة و الحضور بالزي الوطني مالحظة : الحضور بشكل فردي عن 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 

Dear Parents of Grade 12, 
 
Greetings from the Knowledge and Human Development Authority. 
  
We inform you that the National Service Offices will start receiving (Emirate Students) high school 
students for the academic year 2019/2020 during the winter holiday period individually In order to avoid 
delay at the end of the academic year. Please instruct those who are required to visit National Service 
Offices during official working hours (07:00am to 1:30pm). 
Please inform the students to bring the documents mentioned below as well as  following these 
instructions: 

1.       Original Family book (Kholasa) + copy. 

2.       Original Passport + copy. 

3.       Original Emirates ID + copy. 

4.       Personal Photos. 

5.       Original Birth Certificate + copy. 

6.       Fasten at least 8 hours in case he has ask to do the medical check. 

  
Note: Attending individually, by private transport, and attending the national dress. 
  
Thank you for your cooperation 

 


