
Yara International School, Riyadh 

Documents Check List Nursery to Grade- XI (CBSE) 

 ملف حسب الت  الرجاء وضع الم √
ی
 دناہ أیب تستندات المطلوبۃ ف

Please file the documents in the order given 
below ( No. 1 at the top) 

 Copy of the Birth Certificate 1 شهادة الميالد صورۃ 

 Copy of valid Iqama - Student 2 (طالب)لل االقامۃ ساريۃ المفعول صورة 

 Copy of valid Iqama - Father and Mother 3 (األب واألم) صورة االقامۃ ساريۃ المفعول 

 Copy of valid Passport - Student 4 (للطالب)جواز السفر ساري المفعول  صورة 

ة الطالب صورۃ   Copy of Student's Visa page  5 صفحۃ تأشتر

 Copy of Student's Adhaar Card 6 (للطالب ادھار)بطاقۃ  صورۃ 

 Copy of valid Passports - Father and Mother 7 (األب واألم) صورة جواز السفر ساري المفعول 

 
 / PT1)الت  تظھر االختبارات الدوریۃ بطاقات التقارير  صورۃ

PT2 / PT3) 

Copy of report card showing Periodic Tests 

PT1/PT2/PT3 and Pre board Marks 
8 

 
الماليۃ من المدرسۃ السابقۃ )شهادة عدم وجود  خالصۃالم

ي 
ی
 لهذا الغرض مقبول.  TCمستحقات( أو ذكر ف

Financial clearance from previous school (No 

dues Certificate)or a mention in the TC to 

this effect is acceptable. 

9 

كۃ.  لعملا تعریف من جھۃخطاب    مع رقم تسجيل الشر
Letter from company of the parent with 

company registration no. 
10 

 
إىل الصف  صف نررسی)من  صورة من شهادة التطعيمات. 

 األول(

Copy of Vaccination Certificate (for Nursery 

to Grade-I) 
11 

 

ت  ي حضی
خر ا فيها شهادة التحويل األصليۃ من المدرسۃ الت 

ي وما فوق( ، مصدقۃ حسب األصول من 
مرة )من الصف الثانی

ا لمعايتر 
ً
ووزارة المملكۃ  CBSEقبل السلطات المختصۃ وفق

ی من دول أخرى.   العربيۃ السعوديۃ للطالب القادمير

Original Transfer certificate from the school 
last attended (From Grade II and above), 
duly attested by competent authorities as 
per CBSE norms and Ministry of Saudi Arabia 
for students coming from other countries. 

12 

 

االصل،  )ورقۃ النقلداخل المملكۃ العربيۃ السعوديۃ  لقبولل

اراۃ التعلیم، خطاب التحویل لنور من الشھادات مصدقۃ من وز 

 المدرسۃ السابقۃ(

*For admissions within K.S.A, 

Original TC, MOE attested Report Cards, and 

NOOR Transfer Letter from the school. 

13 

 X Original Bonafide Certificate of Class X 14 لمرحلۃاألصليۃ  Bonafideشهادة  

 
ي  XIIو    XIللصف CBSEبطاقۃ تسجيل 

ی
إذا تم قبولها ف

 الثانی  لدرایس ا

CBSE Registration card for Grade – IX & XI (If 

admitted in Term II) & XII 
51  

 
ي  XIIو    XIللصف شھادۃ اثبات تحول الدرجۃ

ی
إذا تم قبولها ف

 الثانی  لدرایس ا

Affidavit Shifting Proof Grade-XI (If admitted 

in Term II) & XII 
61  

 Duly filled in Admission form 17 تعبئۃ نموذج طلب التسجیل بعنایۃ و بمعلومات صحیحۃ 

 
 -5يثۃ للطفل بحجم جواز السفر صور شخصيۃ ملونۃ حد

 عدد

Child's recent Passport size coloured 

photographs 5- Copies 
18 

 

: يحتاج الوالد إىل الحصول عل خطاب  * للتحويل المحلي

المدرسۃ السابقۃ بناًء عل شهادة القبول  تحويل نور من

تب  عدممن المدرسۃ یارا العالمیۃ الصادرة  تحقیق ڈلك یت 

ي برنامج نور وال يمكن ضمانعلیہ عدم تسجیل الطالب 
ی
 ف

 القبول.  استکمال

*For Local Transfer: Parent need to obtain the Noor 
Transfer Letter from the previous school based on the 
Acceptance Certificate issued by Yara International 
School. Not accomplishing this the child cannot be 
registered in Noor program and the admission cannot 
be guaranteed. 

Signature of Parent: Date: 

 


