At Creative British School, we are committed to delivering the
very best education to your children, and the greatest
convenience to you.

That’s why we have tied up with RAKBANK to offer you a faster
and easier way to manage all your payments without any
additional charges through a mobile app called SKIPLY.

Now you can pay for all school expenses quickly and easily from
your smart device wherever and whenever it suits you.

With SKIPLY you can:
• Pay Tuition & Transportation fees
• Pay Registration & Re-registration Fees
• Sign off consent forms digitally
• View your receipts in app

Download Skiply Now

Simple Sign up process

Launch Skiply App

Auto detect

Sign up using registered
Email id / Mobile No

Add Student

Home Screen

Make Payments

Easy Fee Payments

Menu / Select
Product

Check Out

Add your card

Confirmation

We hope you take advantage of Skiply soon and enjoy all the time-saving benefits it
brings.
Regards,

Creative British School

ز
البيطانية اإلبداعية ،نحن ز
ملبمون بتقديم أفضل
يف المدرسة ر
أكب قدر من الراحة لك.
توفب ر
تعليم ألطفالك ،ر
ولهذا السبب قمنا بالتعاون مع بنك راس الخيمة
(  ) RAKBANKلنقدم لك خدمة تتيح لك إدارة جميع دفعاتك
المدرسية بدون رسوم إضافية من خالل تطبيق ( ) SKIPLY
اآلن بواسطة هذا التطبيق تستطيع دفع جميع المصروفات
المدرسة بسرعة وسهولة من جهازك الذكي أينما كنت ومتى
أردت .
مع تطبق (  ) SKIPLYتستطيع أن :
• تدفع الرسوم المدرسية واشباك المواصالت .
• دفع رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل .
• توقيع عىل نماذج الموافقه والمعامالت
ز
• عرص اإليصاالت الرقمية الخاصة بمدفوعاتك يف
التطبيق .
تستطيع تحميل  Skiplyاآلن من :

تسجيل سهل وبسيط
الصفحة الرئيسية

سجل عن طريق
ز
ون
رقم هاتفك وبريدك اإللكب ي

الشاشة الرئيسية

تلقان
بحث
ي

إضافة طالب

تسديد الدفعات

طريقة سهلة للدفع
القائمة \ اختيار
العملية المرادة

التحقق

إضافة بطاقة الدفع

التأكيد

نأمل أن تحقق أقصى إستفادة من الخدمات الموفرة للوقت التي يقدمها لك
برنامج ( ) Skiply

مدرسة اإلبداع البريطانية
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