
:

� وانقر
�ل تطبيق الهاتف الذ�� المجا�� � أوً� اذهب إ�www.kitafino.de أو قم بت��

."Neuregistrierung" �ع

: :

ثالثا: الرجاء تعبئة استمارة ال�سج�ل

�
. ير�� ات�اع التعل�مات الواردة �� �

و�� �د اإلل��� ا: س�تل�� �عد ذلك رسالة تأ��د �ال�� را�ع�

. �
و�� � والنقر ع� الرا�ط المضمن لتأ��د عنوان ب��دك اإلل���

و�� �د اإلل��� هذا ال��
� الخاص�

�د العشوا�� �� التحقق من مجلد ال�� � ، ف��
و�� �د اإلل��� (إذا لم �ستلم ال��

�ك.)

اآلن فقط ا�تمل �سج�لك و�مكنك �سج�ل الدخول �استخدام اسم المستخدم 

� �ك. و�لمة المرور الخاص��

. �مكنك أن ترى ك�ف �مكنك تعبئة �
� عن ط��ق التح��ل الم���

� عل�ك إعادة تعبئة حسا�ك االئتما�� ق�ل أن تتمكن من طلب الطعام ، ال يزال يتع��
� حساب المستخدم الخاص �ك. اآلن ير�� تعبئة حسا�ك عن ط��ق التح��ل

نت ضمن عن� القائمة "حساب تعبئة الرص�د" �� حسا�ك ع�� اإلن��
ك �أنه قد تم تعبئة حسا�ك. اآلن فقط �مكنك طلب الطعام لطفلك � تخ��

و�� . �عد استالم األموال ، س�تل�� رسالة ب��د إل��� �
الم���

نت ثم ير�� طلب الطعام لطفلك ع�� اإلن��

ا ع� 0911/62179731  إذا �ان لد�ك أي أسئلة حول ال�سج�ل وما إ� ذلك ، فإن ف��ق خدمة العمالء لدينا متاح أ�ض�

مع أط�ب التح�ات

ف��ق كيتافينو

kitafino GmbH
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www.kitafino.de

 

نت لتناول معلومات ال�سج�ل الخاصة بنظام الطلب ع�� اإلن��
الغداء

،

.

�

 �� األ�اء واألمهات  الس� دات والسادة األعزاء،
أعزأ�

نت مع كيتافينو �مكنك طلب الغداء �سهولة ألطفالك إ� ر�اض األطفال والمدرسة ع�� اإلن�� 

 �ل ما عل�ك فعله هو ال�سج�ل معنا مرة واحدة ، وتعبئة حساب االئتمان الخاص �ك و�مكنك طلب الطعام ، ع� س��ل المثال ، إلغاء 

� حالة المرض.
�

�مكن إجراء الطل�ات واإللغاءات حسب مواصفات متعهد الطعام الخاص �ك. �مكن العثور ع� التفاص�ل��    � منطقة العمالء الخاصة �ك

� للهواتف الذك�ة
تطبيق مجا��

أوً�: ال�سج�ل
�
و�� �د اإلل��� ا: تأ��د ال�� ثان��

ثالثاً: تح��ل األموال
: طلب الطعام

�
را�عا

وهذە   �� ط��قة عمل كيتافينو

:

:

.

.

.

!
.
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