Ipinakikilala...
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Hanapin ang SchoolPay sa The Source
Pumunta sa portal ng magulang ng paaralan, ang the Source, at iklik ang
SchoolPay Link.
KaKapag ikiniklik ang SchoolPay link:
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awtomatikong magagawa at ikaw
ay dadalhin sa Sentro ng Bayaran
(Payment Center) ng SchoolPay.
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Tatanggap ka rin ng email mula sa
School Pay na may kredensiyal sa pag
log in na magbibigay sa iyo ng
opsiyon na mag log in direkta sa
SchoolPay.com.
Kapag dumating ka na sa Sentro ng
Bayaran, makakapagbayad ka
kaagad.Hindi kailangan ang pagpapa
aktibo. Ang iyong mag-aaral ay
makokonekta agad sa iyong account.

$7.50

$30.00

Maaari kang magpatuloy na maglog in sa
pamamagitan ng Source, o gamitin ang
Payment Center sa pamamagitan ng
kredensiyal na nasa loob ng email.

Tagalog

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY (888-886-9729)

Pagsasaayos ng Aytem

Suporta

Gumawa ng pagbabayad mula sa
pangunahing menu na may titulo na

support@schoolpay.com

"Payments". Ang mga aytems ay unang
inayos ayon sa kategorya: Bayaran sa Paaralan,
Serbisyo sa Pagkain, at Grupo ng Magulang;
pagkatapos higit na inayos sa pag-uugnay sa bawa’t
isa inyong mga anak. Hindi lahat ng kategorya ay

•.B
.a• 888.88.MYPAY (69729)
Mga Oras: Lunes-Biyernes

maaaring mayroon.
*Suportado ng email pagkatapos

ng maghapon, linggo at pista

' Mga Pagbabayad

opisyal.

QMga Pagbabayad sa Paaralan

Pagsasama-sama ng Bayad

Ang suporta sa mga
partikular tungkol sa mga
aytem ay kailangang
iderekta sa departamento ng
paaralan na sumusuporta sa
mga pagbabayad na iyon.

9

Seguridad

Bawa’t aytem sa SchoolPay ay maaaring

8

pagsamahin sa isang sesyon ng gumagamit ng

Ang SchoolPay ay isang

checkout. Klikin lamang ang nasa itas na

Antas-1 na nagbibigay Ser-

icon”add to cart” pagkatapos bumalik sa

bisyo sa Pagbabayad. Kaya,

shopping mode kung may karagdagan kang

kami ay sariling sinusuri

mga aytem. Maaari kang bumalik sa iyong kart

taon-taon. Ang inyong

anumang oras.

impormasyon sa
pagbabayad ay

Nakaraang Pagbabayad

pinangangasiwaan
alinsunod sa pinakamataas

Kunin ang impormasyon ng lahat ng
nakaraang pagbabayad at pamimili sa

na Pamantayan ng

pangunahing menu bar na opsiyon na may

Seguridad ng Industriya ng

titulong "History". Tingnan ang impormasyon

Pagbabayad sa Kard (PCl-

ayon sa mga Transaksiyon, at mga Aytem na

DSS).

Binili.

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY (888-886-9729)

