Required Documents
PASSPORT PHOTOS :6 recent, passport size, colored
photographs of the applicant
EMIRATES ID :Copies of the Student’s and the Guardian’s
Emirates ID
COPY OF UAE FAMILY BOOK :Copy of the UAE family book
for Emirati students only
COPY OF WATER AND ELECTRICITY BILL: A copy of a water
and electricity bill showing the student’s exact address
VACCINATION RECORD :A copy of the student’s
vaccination record
PASSPORTS AND RESIDENCY VISAS
 A copy of the student’s valid passport
 A copy of the student’s residency visa (for Non UAE
Nationals)
 A copy of the father’s valid passport
 A copy of the father’s valid residency visa (for non UAE
Nationals
BIRTH CERTIFICATE
 A copy of the birth certificate
 If the birth certificate is issued in the UAE, GCC
countries, USA, Canada, Australia, or West European
Countries, then attestation is not required
 If the birth certificate is issued in a country other
than the above, the student’s original birth certificate
should be attested by the Ministry of Foreign Affairs
and the Embassy of UAE in that country
 The birth certificate should be either in English or
Arabic. If not, then it should be legally translated
SCHOOL REPORT & TRANSFER CERTIFICATE
 Original final school report of previous class attested
from the country of issuance by the Ministry of
Education, Ministry of Foreign Affairs, and UAE Embassy
(to be submitted before the 1st day of school)
 School transfer certificate from previous school attested
from the country of issuance by the Ministry of
Education, Ministry of Foreign Affairs, and UAE Embassy
 For GCC nationals, the school report and transfer
certificate should be attested by the Ministry of
Education only
 If the School Report and Transfer Certificate are issued
in Canada, USA, Australia, or West European Countries,
then attestation is not required
If the student is applying to join HPS-Br. during an
academic year, parents should submit the last term’s
School Report as well as the previous year’s School Report.

الوثائق المطلوبة
صور شمسية
 صور شمسية ملونة للطالب6
هوية اإلمارات
نسخة عن هوية الطالب وهوية ولي األمر
نسخة من خالصة القيد
 للطلبة اإلماراتيين فقط: نسخة من خالصة القيد
نسخة عن فاتورة الماء والكهرباء
نسخة عن فاتورة الماء والكهرباء تظهر عنوان الطالب بالتحديد
سجل التطعيم
نسخة من سجل التطعيم الخاص بالطالب
جواز السفر واإلقامة
 نسخة عن جواز سفر الطالب ساري المفعول
) نسخة عن إقامة الطالب (للطلبة غير اإلماراتيين
 ولي األمر ساري المفعول/  نسخة عن جواز سفر الوالد
) ولي األمر (للطلبة غير اإلماراتيين/  نسخة عن إقامة الوالد
شهادة الميالد
 نسخة عن شهادة الميالد
ال يتطلب تصديق شهادة الميالد بالختم اإلماراتي إذا

كانت صادرة من دولة اإلمارات العربية أو من إحدى دول
مجلس التعاون الخليجي أو الواليات المتحدة أو كندا أو
أوستراليا أو دول أوروبا الغربية
إذا كانت شهادة الميالد صادرة من دولة غير الدول

المذكورة في الفقرة السابقة يجب تصديق شهادة الميالد
األصلية من وزارة الخارجية والسفارة اإلماراتية في بلد
المنشأ
يجب ان تكون شهادة الميالد باللغة العربية أو

. اإلنكليزية
الشهادة المدرسية وشهادة االنتقال
 تصديق الشهادة المدرسية آلخر صف أكمله الطالب في بلد
المنشأ وذلك من وزارة التربية ووزارة الخارجية والسفارة
اإلماراتية في بلد المنشأ وتقديمها لمكتب التسجيل قبل بدء العام
الدراسي
 شهادة االنتقال من المدرسة السابقة مصدق عليها من وزارة
التربية ووزارة الخارجية والسفارة اإلماراتية في بلد المنشأ
 شهادة االنتقال الصادرة من مدرسة في دول مجلس التعاون
الخليجي يجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية فقط
 ال يتطلب تصديق شهادة االنتقال بالختم اإلماراتي إذا كانت
صادرة من الواليات المتحدة أو كندا أو أوستراليا أو دول أوروبا
الغربية
– إذا كان الطالب يرغب بالتسجيل في مدرسة هورايزون الخاصة
فرع خالل العام الدراسي فعلى ولي األمر تقديم آخر شهادة مدرسية
باإلضافة الى الشهادة المدرسية التابعة للعام الدراسي السابق

