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 : مدرسه خود را انتخاب کنید1مرحله 

فهرست کلیک برای یافتن لیست کتابهای مدرسه خود ، روی برگه "لیست کتابها" در کنار 

 کنید. مدرسه خود را از لیست انتخاب کنید.

از  PDFبرای مشاهده می توانید سفارش خود را بصورت آنالین انجام دهید یا یک نسخه 

 لیست کتاب خود را چاپ کنید.

 

 

 : وارد جزئیات دانش آموز شوید2مرحله 

ر آدرس ایمیل سطح سال را انتخاب کنید و اطالعات دانش آموز خود را وارد کنید. اگ

 دانش آموز خود را نمی دانید ، آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

 

 
:روش انتخاب را انتخاب کنید3مرحله   

 سه گزینه عبارتند از:

 

 

دسامبر  20دالر قبل از  200سفارشاتی که بیش از  -تحویل در خانه )توصیه می شود( 

زینه پست رایگان برای هر ساخته شده باشند هزینه پست رایگان دریافت می کنند. ه

سفارش دانشجو اعمال می شود. هنگام ارسال سفارش ، ایمیل و پیامک به همراه جزئیات 

 ردیابی دریافت خواهید کرد.

 

 

 لیست های کتاب در تاریخ مشخص شده به مدرسه تحویل داده می شوند. -مجموعه مدارس 

 

 

آنالین برای مجموعه مجموعه قرار داد. سفارشات را می توان بصورت  -مجموعه فروشگاه 

در صورت آماده شدن سفارش ، ایمیل و پیامک دریافت خواهید کرد. بیشتر سفارشات بین 

 روز کاری آماده هستند. 2-5

 تحویل در منزل یا مجموعه مدرسه گزینه های ارجح هستند.

 

 

 

 



 : به موضوعات خود تأیید کنید4مرحله 

داری کنید انتخاب کنید و در صورت لزوم مقادیر را تغییر مواردی را که می خواهید خری

 دهید.

توجه: ممکن است موارد اجباری وجود داشته باشد که نمی توانید انتخاب آنها را لغو 

 کنید.

 

 : بررسی اجمالی دانشجویان5مرحله 

این یک نمای کلی از سفارش شماست. اگر چندین دانشجو دارید ، از شما خواسته می شود 

 که مراحل را تکرار کنید.

 

 

 : بررسی اجمالی سفارش6مرحله 

این نمای کلی از کل سفارش است و در کل شامل هرگونه هزینه اضافی مانند حمل و نقل 

 خواهد بود.

 

 

 : جزئیات مشتری7مرحله 

جزئیات ارسال و صورتحساب خود را وارد کنید. از وارد کردن آدرس حمل و نقل صحیح 

 ید.اطمینان حاصل کن

 

 

 : پرداخت8مرحله 

روش پرداخت را انتخاب کنید و با شرایط و ضوابط موافقت کنید. تا زمانی که آماده 

انجام سفارش خود نیستید ، پرداخت را ادامه ندهید ، تا زمانی که پرداخت کامل نشود 

 قادر به بازگشت نیستید.

 کرد.با تأیید سفارش خود دریافت خواهید  Lilydale Booksشما یک ایمیل تأیید از 

 

 

 


