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 School Cash Online ی پرداخت برای اقالم درنحوه
 

دریافت خواھید کرد.  School Cash Onlineگیرد تا برای فرزندتان خریداری کنید، ایمیلی از ھر گاه موردی در دسترس قرار می
ی توانید لینک آن را در تاربرگ (صفحھاید، مینکردهاگر آدرس این تارنما (وبسایت) را در مرورگر خود ذخیره (بوکمارک) 

 ی خود پیدا کنید. بھ دنبال این تصویر باشید:وبسایت) مدرسھ
 

   
 

با استفاده از آدرس ایمیل خود و رمز عبوری کھ برای حساب شما تعیین شده است بھ حساب کاربری خود وارد شوید. اگر رمز عبور 
 از طریق ایمیل با شما تماس خواھد گرفت. School Cash Onlineی مربوطھ را عالمت بزنید و اید، گزینھخود را فراموش کرده

 
ھای در خواھید ھزینھ را برایش پرداخت کنید انتخاب نمایید و تمام ھزینھوقتی وارد حساب کاربری خود شدید، نام کودکی را کھ می

» Checkout«ارید انتخاب کنید، بھ سبد خرید اضافھ کنید، سپس روی دسترس نمایش داده خواھد شد. مواردی را کھ قصد پرداخت د
را  Continueرا انتخاب کنید و سپس  Payment methodی پرداخت کلیک کنید و بھ محیط پرداخت وارد شوید. عبارت شیوه

 برای تکمیل فرایند پرداخت بزنید.

 شود؟ھای پرداخت پذیرفتھ میکدام روش

 

Credit Card 

با وارد کردن شماره کارت اعتباری، شماره  School Cash Onlineپرداخت را از طریق کارتھای اعتباری ویزا و مسترکارت در 
CVV ای سھ رقمی در پشت کارت شما)، تاریخ انقضای کارت، و اطالعات پرداخت انجام دھید.(شماره 

 
 

eCheck 

انداز داشتھ باشد، شود. ھر فردی کھ یک حساب جاری یا پسالین استفاده میھای کاغذی کھ برای پرداخت آنی الکترونیک چکنسخھ
 پرداخت انجام دھد. eCheckبا  School Cash Onlineتواند در می

 

 

myWallet 

استفاده  School Cash Onlineھای فرزندتان در توانید در آن پول ذخیره کنید و برای پرداخت ھزینھیک کیف پول آنالین کھ می
 ھای مدرسھ در آینده اختصاص دھید.دھد تا مبلغی را برای پرداخت ھزینھھمچنین بھ شما امکان می myWalletکنید. 

 © 1996 - 2016 KEV Group 



Parent Letter [Persian] 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 سرپرست گرامی،/والدين

 
Vancouver Schools  ازSchool Cash Online های مدرسه، از سفرهای  به عنوان روش ترجيحی برای پرداخت تمام هزينه

 .کند علمی تا کتاب ساالنه استفاده می
 

School Cash Online شما با استفاده از . دهد می های مربوط به مدرسه را ی هزينه به والدين امکان پرداخت امن، سريع و ساده
School Cash Online دانش آموز ديگر پول نقد و چک همراه خود به مدرسه . کنيد به رشد کارايی و امنيت در مدارس کمک می

توانند وقت بيشتری را برای کمک به دانش آموزان اختصاص دهند و وقتشان را برای شمارش  معلمان و کارمندان می. آورد نمی
 .نخواهند گذاشتپول نقد 

 
توانيد اين موارد را به  شما می. شود های مدرسه موجود برای دانش آموز شما نمايش داده می تمام هزينه School Cash Onlineدر 

توانيد از  شما همچنين می. خريداری کنيد myWallet، يا با eChequeصورت آنالين مشاهده و از طريق کارت اعتباری، 
اگر بيش از يک . های مدرسه نيازمند توجه شماست مدرسه مطلع شويد و در جريان قرار بگيريد که کدام هزينه ی های آينده برنامه

 .ی آنها را در يک حساب مشاهده کنيد های تحصيلی مربوط به همه توانيد هزينه آيند، می می Vancouver School فرزندتان به
 

 .مند شويد داخت آنالين بهرههمين امروز ثبت نام کنيد و از مزايا و راحتی پر
 

Vancouver Schools 
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