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 فرص خاصة
للطلبة

مع شركة CORT أصبح تأثيث شقتك أمًرا سهاًل! 

 حزمة اللوازم
استمتع بتناول الطعام واالرسترخاء والنوم. 

 99 دوالًرا لإليجار لمدة 12 شهًرا*
129 دوالًرا لإليجار لمدة 9 أشهر*

ثالث غرف منسقة يتم تسليمها وإعدادها جيًدا، ونوفر فيها جميع قطع األثاث التي تحتاجها للشعور 
بالراحة بالمدرسة.

غرفة النوم: غرفة المعيشة:       غرفة السفرة:           
لوحة رأسية في مقدمة السرير أريكة       طاولة السفرة 

مجموعة مفارش السرير كرسي       4 كراسي لطاولة السفرة 
تسريحة مزودة بمرآة طاولة المشروبات 
طاولة بجانب السرير طاولة ذات طابقين 

مصباح طاولة        مصباح طاولة

 الحزمة األكاديمية
تركز على احتياجاتك الدراسية.

99 دوالًرا لإليجار لمدة 12 شهًرا
129 دوالًرا لإليجار لمدة 9 أشهر

ستشعر بنفس الراحة التي تشعر بها عند طلب حزمة اللوازم باإلضافة إلى مكتب مخصص للمذاكرة، 
وكرسي ومصباح مخصص للمذاكرة بداًل من الحصول على طاولة غرفة السفرة وكراسيها.

غرفة النوم: غرفة المعيشة:     غرفة السفرة:           
لوحة رأسية في مقدمة السرير أريكة       مكتب لألعمال الكتابية 

مجموعة مفارش السرير كرسي       كرسي
تسريحة مزودة بمرآة طاولة المشروبات       مصباح 
طاولة بجانب السرير طاولة ذات طابقين 

  ةاولط حابصم 

 الحزمة الترفيهية
احرص على تحقيق التوازن في الوقت الذي تقضيه بالمدرسة.

199 دوالًرا لإليجار لمدة 12 شهًرا
249 دوالًرا لإليجار لمدة 9 أشهر

تشتمل هذه الحزمة المجّمعة على أثاث لغرفة النوم وغرفة السفرة وغرفة المعيشة والغرفة 
المخصصة للدراسة.  وتكتمل الحزمة بتقديم تلفاز بحجم 32 بوصة.

غرفة النوم: غرفة المعيشة:       غرفة السفرة:           
لوحة رأسية في مقدمة السرير أريكة       طاولة السفرة 

مجموعة مفارش السرير كرسي       4 كراسي لطاولة السفرة 
تسريحة مزودة بمرآة طاولة المشروبات       مكتب لألعمال الكتابية  
طاولة بجانب السرير طاولة ذات طابقين       كرسي 

مصباح طاولة مصباح طاولة       مصباح طاولة 
تلفاز مزود بشاشة ال سي دي 32 بوصة مع حامل

* تحسب األسعار شهرًيا. ال توجد أية تخفيضات أخرى. يجب تقديم هوية تعريف الطالب عند طلب أثاث حزمة المدير الممتازة. تشمل أول دفعة من المبلغ إيجار الشهر األول والرسوم المطبقة. أما الدفع لإلمدادات فيكون فيما بعد. ال يتم إدراج 
ضريبة المبيعات وضريبة التنازل والنقل.

 احصل على أثاث منزلك اليوم! 

واالحتفاالت والعمل  بالحياة  استمتع 

يمكنك إضافة غرفة نوم ألي حزمة مقابل 55.00 دوالًرا فقط
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