دليل
التقدم بطلبات الشراء على الموقع اإللكتروني studieshop.be

دليل التقدم بطلبات الشراء على الموقع اإللكتروني STUDIESHOP.BE
دليل مفيد للتعرف على كيفية طلب شراء حزمة المواد الدراسية الخاصة بك بسهولة وبشكل صحيح.
من خالل أمثلة من لقطات الشاشة ،نوجهك إلى التعرف على خطوات التسجيل في الموقع والتقدم بطلب الشراء والدفع.

تحديد قائمة الكتب
.1
على الصفحة الرئيسية لموقع  ،studieshop.beيمكنك تحديد المدرسة والبلدية وقائمة الكتب الصحيحة عن طريق قوائم
ُمنسدلة بسيطة.
ا
ا
قبل أن ترى قائمة المواد التعليمية ،يجب عليك أوًل تسجيل الدخول أو التسجيل في الموقع اإللكتروني إن لم تكن ُمس َّجال.

 .2تسجيل الدخول أو التسجيل في الموقع
لدي حساب بالفعل
ّ
إذا كان لديك بالفعل حساب في الموقع ،فيمكنك تسجيل الدخول بسهولة باستخدام عنوان البريد اإللكتروني وكلمة مرور
 LearnIDالخاصين بك.
إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،فسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني إلعادة تعيينها.

 LearnIDهو نظام تسجيل دخول سهل وآمن .حيث يتيح لك هذا النظام إمكانية الوصول إلى بيئة العمالء الشخصية الخاصة
بك للتحقق من طلبات الشراء ،واًلطالع على الفواتير ،وطلب إرجاع المشتريات...،وما إلى ذلك .حساب LearnID
شخصي وًل يرتبط بمدرسة معينة أو مسار معين .وهذا يعني أنه في حالة اًلنتقال إلى مسار آخر أو مدرسة أخرىً ،ل
يتعين عليك إنشاء حساب جديد .وبالتالي ،فإن هذا الحساب يظل صال احا لالستخدام.

انشاء حساب جديد
إذا لم يسبق لك التقدم بطلبات شراء من خالل الموقع اإللكتروني  Studieshop.beمن قبل ،فاختر "إنشاء حساب جديد".
نصيحة :بالنسبة لعنوان البريد اإللكتروني للحساب ،اختر عنوان البريد اإللكتروني األكثر استخدا اما في أسرتك لتلقي
المراسالت الرسمية .وبذلك ،يمكنك التأكد من صحة جميع المعلومات المتعلقة بطلب (طلبات) الشراء والمدفوعات .أنت
من يتحمل المسؤولية بشأن صحة عنوان البريد اإللكتروني واستخدامه على مدار العام.

لمن ستطلب شراء كتب المواد المدرسية
بعد التسجيل ،أدخل اسم الشخص الذي تطلب شراء كتب المواد المدرسية له .يمكن للطالب البالغين أن يطلبوا شراء كتب
المواد المدرسية ألنفسهم .بالنسبة للطالب الذين تقل أعمارهم عن  18عا اما ،من األفضل أن يتم التقدم بطلب الشراء
بواسطة أحد الوالدين/المسؤول عن رعايتهم .أما إذا تقدم الطالب نفسه بطلب الشراء ،فسيتم طلب عنوان البريد اإللكتروني
ألحد الوالدين/المسؤول عن رعاية الطالب ًلحقاا في عملية طلب الشراء.
بمجرد أن تحدد الشخص الذي تشتري حزمة الكتب له ،انتقل إلى قائمة طلبات الشراء .قد تحتاج ا
أوًل إلى وضع عالمة في
خانة اختيارات.
ممتاز
تم تحديد قائمة الكتب وتم التسجيل بنجاح .اآلن نحن جاهزون تمامًا لطلب شراء حزمة كتب الدراسة الخاصة بك.

يحصل كل طالب على معلومات فردية
إذا قمت بالتقدم بطلب الشراء كوالد(ة) ،فسيتم طلب اسم الطالب وتاريخ ميالده وعنوان بريده اإللكتروني .وعلى أي
حال ،سوف يتلقى كل طالب المعلومات الفردية والمحددة الخاصة به بخصوص حزمة كتب الدراسة الخاصة به.

 .3التقدم بطلب الشراء
 3.1الخانات والمواد التعليمية
تم تحديد كل ما تحتاجه من قبل ُمعلمي المدرسة .ويظهر ذلك في قائمة واضحة يمكنك اًلطالع عليها .من حيث
المبدأ ،تم وضع عالمة أمام كل خانات المواد التعليمية اإللزامية ،ولكن يمكنك إلغاء تحديد أي خانة بشكل فردي،
على سبيل المثال إذا كان لديك هذا الكتاب بالفعل من أخت أو أخ كان في هذه المرحلة التعليمية في السابق...،وما
إلى ذلك

كم المبلغ الذي يجب أن أدفعه؟
تم وضع كل األسعار بجوار العناوين ،ويكون السعر اإلجمالي مرئياا دائ اما في النافذة المعروضة على الشاشة .طريقة
واضحة وشفافة لتتعرف دائ اما على المبلغ اإلجمالي.

 3.2المستلزمات المدرسية
 3.3المتجر اإللكتروني

بنا ًء على طلب الوالدين

عرض المستلزمات المدرسية واللوازم المدرسية اإلضافية.
ستتاح لك الفرصة لشراء اللوازم المدرسية اإلضافية
عبر المتجر اإللكتروني ،ولكن ذلك ليس إلزامياا .وبالتالي ،لن تكون بحاجة إلى الذهاب إلى العديد من المتاجر لشراء اللوازم
المدرسية الصغيرة.

 3.4عربة التسوق الخاصة بك
تحقق من طلبك
هل اخترت كل ما تحتاجه؟ إذاا ،انتقل إلى عربة التسوق الخاصة بك.
قبل تأكيد الطلب ،ستُعرض أمامك ا
أوًل قائمة كاملة باألشياء التي تطلب شراءها .وهنا يمكنك تغيير عدد القطع
كثيرا.
التي تريد شراءها من كل شيء ،أو إزالة أي شيء قد ترى أنك اخترت منه عدداا ا

 .4التحقق من البيانات الشخصية وتعديلها

في لقطة الشاشة التالية ،تحقق جيداا من بياناتك الشخصية وقم بملء ما هو مطلوب إذا لزم األمر .هل تم إدخال عنوان البريد
اإللكتروني بالكامل بشكل صحيح؟ هل تم إدخال رقم هاتفك المحمول بشكل صحيح ،وما إلى ذلك .في حالة وجود أخطاء في
بياناتك الشخصية ،قد ًل تتم معالجة طلبك بشكل صحيح أو حتى ربما تضيع أثناء عملية الشحن .إذا تعذر تسليم الحزمة
الخاصة بك بسبب عدم تقديم العنوان بشكل صحيح ،فستتم إعادة حزمة المواد المدرسية الخاصة بك ،وسيتعين عليك إعادة
طلب شراءها مرة أخرى.

هل يبلغ عمرك  18سنة؟ أم أصغر أم أكبر
إذا تقدمت بطلب الشراء بنفسك كطالب ،في هذه الخطوة سيتم سؤالك عن عمرك .إذا كان عمرك أقل من  18عا اما ،فيجب
سار ألحد الوالدين .وبذلك ،يمكننا إرسال البيانات المالية إلى والديك.
عليك تقديم عنوان بريد إلكتروني ٍ

 .5التسليم والدفع
إذا كان تسليم الحزمة الخاصة بك سيتم في المدرسة ،فال يمكنك تغيير ذلك.
إذا اختارت المدرسة التوصيل إلى المنزل ،فيمكنك اختيار إرسال الحزمة الخاصة بك إلى عنوان منزلك أو إلى
عنوان توصيل بديل (على سبيل المثال ،لدى جدك أو جدتك)ً .ل يجوز استخدام عنوان المدرسة كعنوان توصيل
بديل .واختيار عنوان العمل ليس فكرة جيدة .وعلى أي حال ،تقدم شركة  PostNLللخدمات البريدية وتوصيل
الطرود خدماتها أيضاا خارج ساعات العمل وخالل عطالت نهاية األسبوع.

تتبع الحزمة الخاصة بك
عندما يتم نقل الحزمة من مركز التوزيع الخاص بنا إلى شركة  ،PostNLستتلقى رسالة عبر البريد اإللكتروني تحتوي على
رمز تتبع الشحنة .ومنذ ذلك الحين ،يمكنك تتبع الشحنة عبر اإلنترنت حتى التسليم في المنزل أو في العنوان البديل.
في حالة عدم وجودك في المنزل ،ستحاول شركة الشحن تسليم الحزمة إلى أحد الجيران .إذا لم ينجح ذلك أيضاا ،فسيتم
اًلحتفاظ بالحزمة في أحد مراكز التوزيع القريبة التابعة لشركة الشحن .ستصلك رسالة تحتوي على عنوان مركز التوزيع
الذي توجد به الحزمة الخاصة بك .تظل الحزمة موجودة في مركز التوزيع لمدة أسبوع .بعد انتهاء فترة اًلحتفاظ بالحزمة -
والتي تبلغ أسبوعاا واحداا  -ستتم إعادة الحزمة ،وسيتعين عليك طلب شراءها مرة أخرى.

عنوان خاطئ
إذا تعذر تسليم الحزمة الخاصة بك بسبب عنوان تم استبعاده كعنوان بديل ،فستتم إعادة حزمة المواد المدرسية الخاصة بك،
وسيتعين عليك إعادة طلب شراءها مرة أخرى.

اختر خيار الدفع المثالي بالنسبة لك

يمكنك اًلختيار من بين خيارات الدفع المختلفة مثل  Bancontactو PayPalوالعديد من أنواع بطاقات اًلئتمان .هناك
أيضاا خيارات للدفع ال ُمجزأ على دفعات (انقر فوق "المزيد من خيارات الدفع") .وفي هذه الحالة ،ستدفع الجزء األول على
الفور عن طريق بطاقة الدفع ،ويتم تحصيل األقساط التالية تلقائياا عن طريق الخصم المباشر.
هل تفضل الدفع عن طريق اإليداع في حساب مصرفي أو عن طريق التحويل المصرفي؟ سوف نرسل إليك فاتورتك
و ُمرفق معها نموذج التحويل المصرفي ،وستصلك في غضون  24ساعة .ستتم معالجة طلبك ،بمجرد استالم المبلغ بعد أن
تقوم بالدفع .سيكون لديك أسبوعان لترتيب عملية الدفع .إذا لم نتسلم المبلغ في غضون أسبوعين ،فسيتم إلغاء طلب الشراء
إخطارا باإللغاء.
الخاص بك تلقائياا ،وسيتعين عليك إعادة طلب الشراء مرة أخرى .سوف تتلقى
ا

بعد الموافقة على عملية الدفع الخاصة بك ،سوف تصلك رسالة تأكيد عبر البريد اإللكتروني .منذ ذلك الحين فصاعداا،
سيكون طلب الشراء الخاص بك مرئياا في بيئة العمالء الشخصية على الموقع.
طالما أنه لم تتم بعد معالجة طلب الشراء الذي قمت بتأكيده في مركز التوزيع الخاص بناً ،ل يزال بإمكانك إلغاء عناصر من
الطلب أو حتى إلغاء طلب الشراء بأكمله عبر .Mijn Studieshop

الدفع المُجزأ على دفعات على مدى عدة أشهر
في أسفل خيارات الدفع ،انقر على رابط "المزيد من خيارات الدفع" .على سبيل المثال ،يمكنك اختيار توزيع دفع المبلغ
على عدة أشهر .يمكنك طلب خطة دفع فردية من خدمة العمالء.

