
Albanian  

Udhëzimet më poshtë janë një udhëzues hap pas hapi për të porositur listën e librave të studentit tuaj 

në internet me Lilydale Books . 

Për të filluar, shkoni në www.lilydalebooks.com.au 

HAPI 1: ZGJIDH SHKOLLON TUAJ 

Për të gjetur listën e librave të shkollës tuaj, klikoni në skedën "Librarët" përgjatë menusë. Zgjidhni shkollën 
tuaj nga lista. 

Ju mund ta bëni porosinë tuaj në internet ose të printoni një kopje PDF të listës tuaj të librave për ta parë . 

  

HAPI 2: HYNI DETAJAT E STUDENTIT 

Zgjidhni nivelin e vitit dhe futni informacionin e studentit tuaj. Nëse nuk e dini adresën e shkollës së studentit 
tuaj, shkruani adresën tuaj të postës elektronike . 

  

HAPI 3: ZGJEDH METODODN E KOLEKTIMIT 

Tre opsionet janë : 

Dorëzimi në shtëpi ( rekomandohet ) - Porositë e bëra para 20 dhjetorit mbi 200 dollarë do të marrin postare 
falas. Zbatohet posta falas për porosinë e studentit . Ju do të merrni një email dhe SMS kur porosia juaj të 
dërgohet, së bashku me detajet e gjurmimit. 

Shkolla Collection – Listë librash do të dorëzohen në shkollë në datën e caktuar. 

Koleksioni i Dyqaneve -  Porositë mund të vendosen në internet për Koleksionin e Dyqaneve. Ju do të merrni një 
email dhe SMS kur porosia juaj të jetë gati. Shumica e porosive janë gati ndërmjet 2-5 ditë pune. 

Dorëzimi në shtëpi ose koleksioni shkollor janë opsionet e preferuara. 

  

HAPI 4: KONFIRMONI SUBJEKTET TUAJA 

Zgjidhni me artikujt që ju dëshironi për të blerë dhe për të ndryshuar sasitë nëse kërkohet. 

Shënim: Mund të ketë disa artikuj të detyrueshëm që nuk mund t'i zgjidhni. 

  

HAPI 5: PASQYRA E STUDENTIT 

Kjo është një përmbledhje e porosisë tuaj . Nëse keni shumë studentë, do t'ju kërkohet të përsërisni procesin. 

  

HAPI 6: PASQYRA E POROSIS 

Kjo është pasqyra e tërë porosisë dhe do të përfshijë gjithsej tarifat shtesë siç janë transporti. 

  

HAPI 7: DETAJET E KLIENTIT 

Futni detajet e transportit dhe faturimit . Sigurohuni që të futni adresën e saktë të transportit. 

  

HAPI 8: PAGESA 

Zgjidhni mënyrën e pagesës dhe bini dakord me Kushtet dhe Kushtet. D mos vazhdoni të paguani derisa të jeni gati 
për të përfunduar porosinë tuaj , nuk jeni në gjendje të ktheheni derisa pagesa të përfundojë. 

Ju do të merrni një email konfirmimi nga Lilydale Books që konfirmon porosinë tuaj. 


