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أولياء ألامور                املحترمين / السادة 

ثحية طيبة وبعد ،، 

 2021-2020 الزي املدرس ي للعام الدراس ي / م

جمىين لكم دوام الصحت والعافيت ، باإلشاسة الى املوضوع أعاله هفيذكم بأن ششكت صىاعت إلاماساث ظخقوم ببيع من نهىئكم ببذاًت العام الذساس ي الجذًذ أبذء هود      

لى العىوان إ، كما ظخقوم ششكت جوصيل بخوصيل املالبغ 01/08/2020عخباس مً جاسيخ  ا www.emiratesind.com: الضي املذسس ي عً طشيق املوقع إلالكترووي 

: الخاص بكم ، لزا ًشجى مىكم الذخول على الشابط واجباع الخطواث الخاليت

 shop onlineإخخياس الششاء عً طشيق املوقع   -1

 . ليدعنى لكم إدخال بياهاجكم ملشة واحذة وحعشيع عملياث الششاء الخاليت  Create Accountصإوشاء حعاب خاالذخول الى  -2

  هشفق صوس جوضيحيت.(أبوعبي)ومً ثم إخخياسإلاماسة  (مذسظت الاجحاد الوطىيت الخاصت  )خخياس املذسظت االقيام بعمليت  -3

خخياس ألاصياء املذسظيت حعب جذول القياظاث املشفق أظفل كل صوسة ، وجحذًذ الكميت التي اظخغهش لكم قائمت باملالبغ الخاصت بمذسظدىا حيث ًمكً  -4

ظفل الصوسة لخحذًذ املقاط املىاظب و لخفادي عمليت أالطالبت بشكل دقيق ومقاسهتها بالجذول / خز املقاظاث الخاصت بالطالب أًشجى - جشغبون بها، 

 ورلك حفا- ظدبذال املالبغا
َا
 . على ظالمت ألاطفالعا

دخال بياهاث العىوان إ أًام عمل  لزا ًشجى 7- 5لى العىوان الزي ظخقومون بخحذًذه وحعخغشق هزه العمليت مً إظخقوم ششكت مخخصت بخوصيل املالبغ  -5

 .الذقيقت لخفادي الخأخير

 . الواحذةطلبيت كغم لل35  دسهم حعب املوقع الجغشافي لعكىكم وبحذ أقص ى 30- 20جتراوح سظوم الخوصيل بين  -6

 %.5  وظدشمل قيمت املالبغ وسظوم الخوصيل وضشيبت القيمت املضافت  Visa or Master Cardجخم عمليت الذفع باظخخذام البطاقاث البىكيت  -7

و التي أًشجى الاطالع على ظياظت إلاسجاع والاظدبذال املحذد في املوقع قبل القيام بعمليت الششاء، حيث ًمكىكم اظدبذال املالبغ الغير مطابقت لطلبكم  -8

 .  لخفادي الخأخير1/8/2020، كما وهحثكم على املبادسة بششاء املالبغ الخاصت بأبىائكم مً جاسيخ جحخوي على عيوب مصىعيت

 . بيسخت مً الفاجوسة إلالكتروهيت التي ظخغهش لكم عىذ الاهتهاء مً عمليت الذفعظًشجى الاحخفا -9

 customercervice@emiratesind.com.    https://bit.ly/2PaZKhLلى إلكترووي إسظالى بشيذ إفي حال واجهخكم أًت مشاكل فىيت ًشجى  -10

 

مع ثمنياثنا لكم بعام دراس ي موفق وآمن 

 

                                                                                                          إدارة املدرسة  
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 صور ثوضيحية لخطوات الشراء 

 

 shop onlineإخخياس الششاء عً طشيق املوقع  : الخطوة الاولى 

 

 

 

 

 

  Create Accountص إوشاء حعاب خاالذخول الى : الخطوة الثاهية 

 

 

 

 

 

 .(أبوعبي)خخياسإلاماسة اومً ثم  (مذسظت الاجحاد الوطىيت الخاصت  )خخياس املذسظت االقيام بعمليت  :الخطوة الثالثة 
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  اخخياس املالبغ:  الخطوة الرابعة 

 

 

 

 

 

 

 


