خليك بالبيت  ،إبْق آمنا  ،اطلب عبر موقعنا
يسعدنا أن نعلن أن المخزون الجديد للمجموعة الكاملة من الزي المدرسي متاح للشراء للعام الدراسي الجديد .٢١/٢٠٢٠
نظرا للظروف الحالية مع كوفيد ١٩وتدابير السالمة الخاصة به لمنع أي انتشار محتمل  ،فقد تقرر بيع الزي المدرسي فقط
عبر خدمات التسوق عبر اإلنترنت هذا العام.
يرجى تقديم طلباتكم مسبقا عبر متجرنا اإللكتروني سهل اإلستخدام .
لمزيد من التفاصيل  ،فال تتردد في التواصل معنا على  ٤٠٣٩٠٢٦٤او على ٣٣٨١٣٣٢٨

الطلب عبر الموقع  -في منتهى السهولة
ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى www.noblehouseqatar.com؛ حدد مدرستك وأدخل الرمز INT18759
و بعد ذلك انت مستعد للتسوق في متجرنا االلكتروني
اختر مدرستك

و اآلن أنت على استعداد للتسوق

أدخل رمز المدرسة

INT18759

نقدم لك خدمة التوصيل إلى المنزل مجانا لشهري يوليو وأغسطس  ،ولكن سيتم فرض رسوم على أي طلب تبديل مقابل رسوم رمزية
قدم طلبك عبر موقعنا اإللكتروني وخليك آمن في البيت
www.noblehouseqatar.com
info@noblehouseqatar.com
Tel. 40390264 or 33813328

Stay Home, Stay Safe, Order Online
We are delighted to announce that the new stock with full range of uniforms are available to
purchase for the new academic year 2020/21. Due to current circumstances with COVID-19
and its safety measures to prevent any possible spread, it’s decided to sell uniforms only via our
online shopping services this year. Kindly be encouraged to place your order well in advance
through our user-friendly online shop. If needed further details, feel free to reach out to us on
4039 0264 / 33813328.

Ordering online – couldn’t be simpler
Visit us at www.noblehouseqatar.com; select your school and enter the school access
code INT18759, and you are ready to shop

Enter the correct school
access code:

You are ready to shop!

INT18759

We offer you for the month of July and August free Home Delivery for your convenience, but
however any exchange requests will be charged for a small fee.

Place your order online and stay safe at home.

www.noblehouseqatar.com
info@noblehouseqatar.com
Tel. 40390264 or 33813328

