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LINKING LEARNING TO LIFE 

 
Dear grade 12parents, 

    

Please note that based on the initiative announced in March 2021 regarding university enrollment of 
the 16th batch of national service recruits, it is mandatory for all Grade 12 Emirati male students 
of the current academic year 2020-2021 who are expected to join National Service program in 
August 2021 to register for enrollment in the governmental higher education institutions. The 
application for registration has been reactivated on the Ministry of Education website. The 
registration will close on July 29, 2021. Therefore, we urge the students who still did not complete 
their registration and did not upload the required documents to do so before the mentioned 
deadline. 

  

For enquiry and follow-up, please contact the student registration management team by email 
at napo@moe.gov.ae. 

  

Best Regards, 

School administration 

 أولياء أمور طالب الصف الثاني عشر المحترمين، 

  

بشأن تطبيق الدراسة الجامعية لمجندي   2021يرجى العلم بأنه بناًء على المبادرة التي تم اإلعالن عنها في شهر مارس 
مشروع التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية   والدفعات التي تليها، حيث أن 16الخدمة الوطنية الدفعة الـ 

والذين سيلتحقون   2021-2020ور المواطنين للعام الدراسي الحالي يعتبرإجباري لجميع طلبة الصف الثاني عشر الذك
. قد تم إعادة تفعيل طلب التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم  2021ببرنامج الخدمة الوطنية خالل شهر أغسطس 

. لذلك نحث الطالب الذين لم يكملوا اجراءات 2021يوليو   29وذلك ليتمكن الطالب القيام من المطلوب في حد اقصى  
 قبل انتهاء المدة المحددة.التسجيل، ان يسرعوا في المبادرة 

  

  

لالستفسار والمتابعة، الرجاء التواصل مع فريق إدارة التسجيل الطالبي على البريد  
 . napo@moe.gov.ae االلكتروني 

  

  
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير، 

 إدارة المدرسة 
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