
الوالدین األعزاء، 

م الطلب عن طریق نظام حدیث لطلب وجبات الطعام المدرسیة عبر شبكة اإلنترنت.  ُیَقدَّ
األمر الذي سیسمح لكم بتقدیم طلب عبر اإلنترنت (على سبیل المثال من خالل الھاتف الجوال) بسھولة ودون االرتباط 

بوقت معین في الیوم. 
یمكن إجراء تغییرات في الطلب (على سبیل المثال بسبب اإلصابة بمرض) في أي وقت حتى وقت محدد قبل موعد تقدیم 

الطعام. 

وفیما یلي نود أن نحیطكم علًما بأھم النقاط المتعلقة بنظام الطلب والحساب عبر اإلنترنت  

التسجیل 
یتم التسجیل "أونالین" عبر اإلنترنت عن طریق الموقع اإللكتروني التالي: 

 www.bestellung-hummer-menue.de

ستجدون في الجانب األیمن من الصفحة رابط "تسجیل العمالء الجدد".  
من خالل ھذا الرابط تصلون إلى صفحة التسجیل.  

یرجى ملء النموذج بالكامل.  
بعد إرسال نموذج التسجیل َسُترَسل لكم على الفور بیانات الدخول الخاصة بكم على عنوان البرید اإللكتروني الذي 

قدمتموه لنا. 

مالحظة: إذا لم تحصلوا على رسالة البرید اإللكتروني التي تحتوي على بیانات الدخول في غضون دقائق قلیلة یرجى 
التحقق مما إذا كانت رسالة البرید اإللكتروني قد وصلت عن طریق الخطأ إلى صندوق الرسائل المزعجة. 

یمكنكم اآلن التسجیل في نظام الطلب عبر اإلنترنت من خالل بیانات الدخول التي حصلتم علیھا، ومن ثم استكمال بیانات 
طفلكم. 

أعلى االعتمادات 
األطفال الذین یحق لھم الحصول على منحة BuT (التعلیم والمشاركة) ال یتقاضون ائتمانات. 

كما یتوفر الطعام مجاًنا.  

التسجیل في BuT متاح من خالل مركز عمل أو مدینة ھاغن للشباب والشؤون االجتماعیة. یجب أن تقدم إلى ھمر 
التموین GmbH، Schlackenmühle 14، 58135 ھاغن في األصل أو في أمانة المدرسة. 

شحن الرصید 
في نطاق العمالء الداخلي الخاص بكم (ستصلون إلى ھناك بعد تسجیل الدخول ببیانات الدخول الخاصة بكم) ستجدون 

تحت نقطة "الرصید" بالقائمة كل المعلومات الضروریة لشحن الرصید عبر التحویل إلى حساب العمیل الخاص بكم. 

مالحظة: یرجى استخدام غرض االستخدام المذكور على الصفحة، فبذلك فقط یمكننا ضمان المعالجة اآللیة لعملیة الحجز.  
نرجو منكم التفھم أنھ قد تحدث بعض التأخیرات في الحجوزات الیدویة بسبب عدم استكمال الغرض من االستخدام. 

یرجى األخذ في االعتبار ملء حساب الرصید الخاص بكم لبدء الطلبات األولى في الوقت المناسب.  
فبدون رصید لن یمكن إجراء أي طلب! 

طلب الطعام 
یمكنكم تنفیذ الطلبات والتغییرات في اختیارات القائمة حتى إتمام الطلب المقدم لھذا الیوم بكل سھولة وراحة على مدار 

الساعة من خالل الحاسب الشخصي أو الھاتف الجّوال. 



ویمكنكم الطلب قبل یوم تقدیم الطعام في الساعة 10 صباًحا لیوم وحتى یومین (بدون أیام عطلة نھایة األسبوع). 

على سبیل المثال: یمكن تقدیم الطلبات لیوم االثنین حتى یوم الخمیس في الساعة 10 صباًحا، ویمكن تقدیم الطلبات لیوم 
األربعاء حتى یوم االثنین في الساعة 10 صباًحا. 

في حالة مرض طفلكم أو عدم استطاعتھ للمشاركة في تناول الطعام ألي سبب آخر یمكنكم إلغاء طلب الطعام للیوم 
المطلوب بحد أقصى حتى الیوم السابق لھذا الیوم في تمام الساعة 10 صباًحا (بدون احتساب عطلة نھایة األسبوع) عبر 

اإلنترنت.  
وال یمكن إلغاء التسجیل بعد ذلك. 

مثال: یمكنكم إلغاء طعام یوم االثنین حتى یوم الجمعة الساعة 10 صباًحا، وإلغاء طعام األربعاء حتى الثالثاء الساعة 10 
صباًحا. 

وبمجرد طلب طعام یتم خصم ثمن الطعام مباشرًة من حساب العمیل الخاص بكم. وفي حالة رغبتكم في إلغاء طلب طعام 
یقید ثمن الطعام مباشرًة مرًة أخرى على حسابكم. 

حزمة التعلیم والمشاركة 
إذا كان یحق لكم اإلعفاء من تحمل رسوم وجبة الطعام یرجى إخطارنا على العنوان التالي: 

 Hummer Catering GmbH
 Schlackenmühle 14

 Hagen 58135

حمایة البیانات 
في عملیة تقدیم الطلبات ُتجَمع بیانات شخصیة - مثل االسم الشخصي واسم العائلة والعنوان وعنوان البرید اإللكتروني 

ورقم الھاتف - من أجل تنفیذ الطلبات وصرف الطعام.  
ومن ثم ُتسَتخدم بیانات العمالء وُتَعاَلج فقط في ضوء قوانین حمایة البیانات الساریة. 

وال ُترَسل أو ُتنَقل إلى الغیر إال إذا كان ذلك ضرورًیا بغرض تنفیذ بنود العقد وألغراض الحسابات أو بموجب موافقة 
العمیل مسبًقا.  

وُیسَتبَعد إرسال البیانات للغیر بخالف األمور المتعلقة بالطلب وتنفیذ الطلب. وینطبق الشيء نفسھ على اإلرسال للغیر 
ألغراض الدعایة العامة أو لبحث السوق واستطالع اآلراء. 

مع خالص التحیات


