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ن الرعا�ة   إ� أول�اء االمر ومقدمني
 

 ٢٠٢١إخت�ار الزي المدر�ي الموحد لطالب السنة السابعة 
 

نت  عن ط��ق المواع�د المحجوزة فقط. أنت مطالب ٢٠٢١سيتم إخت�ار الزي المدر�ي الموحد لطالب السنة السابعة  بحجز موعد طفلك ع�ب اإلن�ت
       https://www.trybooking.com/BMNXMع� الرابط التا�ي 

 
ات إخت�ار الزي المدر�ي  ن ي مكتب المدرسة إبتداًء من يومستقام تجه�ي

  ۲۰۲۰ديسمبر  ۱٦إلى األربعاء  ۲۰۲۰ديسمبر  ۱٦االثنین  الموحد �ن
ا يوم  . نقدر أن عمل�ة اإلخت�ار ستستغرق  ۲۰۲۱يناير  ۲۸إلى الخمیس  ۲۰۲۱يناير  ۲۷األربعاء  . باإلضافة إ� ذلك ، سيتوفر إخت�ار الزي أ�ض�

ات  ١٥حوا�ي  ن ك�بدق�قة ل�ل طالب. تجه�ي  .الزي الرس�ي إلزام�ة لطالب السنة السابعة ، لذا ير�ب التأ�د من حضور طفلك لل�ت
 

ا من ا اعتبار� ي متاح�
وين ي الوقت الذي يناسب عائلتك. إذا   ۲۰۲۰ديسمبر  ۲ س�كون موقع الحجز اإلل��ت

و�مكنك حجز موعد مناسب ألطفالك �ن
ي كان لد�ك طفالن �حتاجان إ� إخت�ار الزي ، فستحتاج إ�

ي تحد�د موعدك ، كانت لد�ك فرصة أفضل �ن
ن . كلما أ�عت �ن  حجز موعدين منفصلني

 .ت��دە اخت�ار التار�ــــخ / الوقت الذي
 

 لحجز موعدك اتبع التعل�مات أدناە
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا  ي تلقائ��
وين �د اإلل��ت ي المناسب لك ع�ب ال�ب ي ع� الفور.  -سيتم إرسال الجدول الزمئن

وين �د غ�ي الهام إذا لم �ستلم ب��دك اإلل��ت تحقق من مجلد ال�ب
ي قسم تذكرة العودة ، انقر فوق 

ي الخاص بالتأ��د ، و�ن
وين �د اإلل��ت ، ثم انقر فوق معالجة  إلرجاع التذا�ر  CLICK HEREلتغي�ي حجزك ، انتقل إ� ال�ب

ي إجراء حجز جد�د ، فستحتاج إ� تكرار العمل�ة المذكورة أعالە
 .العودة. إذا كنت ترغب �ن

 
ج الثان��ة ع� الرقم  نت ، ير�ب االتصال بمدرسة بون�ي وس�ساعدك موظفو   ٩٨٢٣١١٨٤بالنسبة للوالدين واألوص�اء الذين ال يتوفر لهم إستعمال اإلن�ت

ي الحج
ي كت�ب معلومات السنة السابعة. يتم قبول طرق الدفع التال�ةالمكتب �ن

 :ز. قائمة أسعار الزي الرس�ي ال�املة متوفرة �ن
 

ا أو بطاقة   ظهرا� ) 3(ال يوجد دفع نقدي بعد الساعة   Mastercardأو  Visaأو  EFTPOSنقد�
 

ي 
ح�ب بك �ن ج الثان��ةنتطلع إ� مقابلتك أنت وطفلك ونود أن ننتهز هذە الفرصة لل�ت  .مدرسة بون�ي

 
 أط�ب التح�ات،

 م�لينا ما�والن
 ة القسم اإلداريمدير 

ج الثان��ة  مدرسة بون�ي

 
  https://www.trybooking.com/BMNXM اكتب العنوان التالي في المتصفح .۱
 

   Book Now اضغط على .۲
 

 SELECT اختر التاریخ الذي یناسبك واضغط على .۳
 

 SELECT   ذي یناسبك واضغط علىاختر الوقت ال  .٤
 

 NEXT بالظغط على + واضغط على  QTY 1حدد الكمیة  .٥
 

 الرجاء إدخال االسم األول للطالب واسم العائلة .٦
 

 الرجاء إدخال البرید اإللكتروني للوالد أو الوصي  .۷
 

  PURCHASE  اضغط على  .۸
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