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How do I recharge for my student ?

لتلميذي؟ البطاقة شحن إعادة يمكنني كيف

Signing up with keita

كيتا مع الدخول تسجيل

https://keita.ae/

To sign in

لتسجيل الدخول 

Enter user name and password

If you are a new customer click sign up

Register

التسجيل

Fill all the fields and click submitClick on sign up

Parent/staff will receive an email for confirmation

التسجيل لتأكيد أيميل األهل سيتلقى
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add a student

أضافة طالب 

Click add new student

جدد» تالميذ إضافة على « إضغط

Fill the student details and school ID number

Student ID registration

تسجيل هوية الطالب

Student dash board

ملف الطالب الخاص

Student account options

الطالبخيارات حساب 

view student 

edit student 

delete student 

online recharge 

select menus
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Student meal orders

طلبات وجبات الطالب
Payment history

جميع سجالت الدفع التي تمت 

Click pdf file icon in payment invoice column

payment invoice
فاتورة الدفع

16/5000
فاتورة الدفع

Suggest an edit

parent profile settings

إعدادات ملفات أهل الطالب 
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Student account options

خيارات حساب الطالب

Click online recharge icon

top up cards

البطاقات مأل

enter the amount and click next

top up cards

لترقية البطاقات 

Click pay via network online portal

How do I select menu for my kid?

لطفليقائمة الطعام كيف أختار 
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Student menu selection

قائمة الطعام للطالب المتنوعة 

Click option select menus

Selecting the menu

أختيار قائمة الطعام 

select menus from menu calendar

to get calorie and ingredients of menu Item

و انواع عناصر قائمة الطعامللحصول على السعرات الحرارية 

To get calories and ingredients detailsmove the mouse over menu items name for

displaying calories and ingredients details

Complimentary items selector

اختيار العناصر المجانية

Select complimentary menu item names and click Ok
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after completing the selection >> click purchase button

Weekly menu selection screen

األسبوعيةالقائمة الطعام شاشة اختيار 
For getting previous meal orders / 

meal order history

قائمة الطلبات المسجلة/للحصول على طالبتك السابقة

Clickmeal orders, to see all the orders placed

For Supports:

Toll free customer service number: 

800-KEITA (53482)

Customer support mail:

info@keita.ae

الي مساعدة الرجاء االتصال على الرقم المتوفر هنا

.او ارسال رسالة الكترونية

و شكرا  

mailto:info@keita.ae

