Xin giới thiệu...

Sc h00 I Pay®

School Pay là một phương cách an toàn và dễ dàng nhất để thanh toán các chi phí liên quan đến
trường. Loại bỏ sự phiền phức trong việc viết chi phiếu vào phút cuối hoặc thất lạc tiền mặt. SchoolPay
tạo điều kiện cho phụ huynh trả cho nhiều tài khoản ở nhiều phòng ban trong toàn trường.

Tìm School Pay trong The Source
Vào trang dành cho phụ huynh, the Source, và nhấn vào SchoolPay.
Khi quý vị nhấn vào School Pay:
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into the SchoolPay Payment Center.
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Quý vị cũng sẽ nhân email từ
SchoolPay với thông tin để đăng nhập
vào SchoolPay.com.
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Khi quý vị vào payment center quý vị có thể

khoản quý vị.

Elllllill
$7.50

Quý vị có thể vào The Source, hoặc vào
$30.00

payment center tại www.schoolpay.com
với thông tin được gửi đến bằng email.

Vietnamese

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY (888-886-9729)

Sắp xếp các mục

Thông tin hỗ trợ

Thanh toán chi phí bằng cách vào
"Payments". Các mục được sắp xếp theo:
School Payments, Food Service,và Parent
Groups; sau đó có thể sắp xếp cho từng học
sinh. Một số mục có thể không tìm thấy.

support@schoolpay.com

•.B
.a• 888.88.MYPAY (69729)
Giờ làm việc: Thứ 2 – thứ 6

' Chi trả
*Sau giờ học, cuối tuần, ngày lễ

Q Chi trả cho trường

Gồm các mục lại

được hỗ trợ bằng email

Muốn có hỗ trợ ở một mục
đặc biệt, xin liên lạc trực
tiếp với trường, hoặc phòng
cung cấp mục đó.
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Tất cả các mục ở SchoolPay có thể gồm lại
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với nhau để trả một lần. Chỉ cần nhấn vào

An toàn

"add to cart", sau đo quay lại tìm mục khác

SchoolPay là bậc cao nhất

để gồm vào. Quý vị có thể quay lại “cart” bất
cứ lúc nào.

của Payment Service
Provider. Và chúng tôi
được thanh tra hàng năm.

Lịch sử chi trả

Thông tin về chi trả của

Truy cập tất cả những chi trả từ "History".

quý vị được quản lý theo

Xem lịch sử qua Transactions, và Items

cách tối cao của Payment

Purchased.

Card Industry Data
Security Standards (PClDSS).

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY (888-886-9729)

