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چگونه به مدرسه
پرداخت آنالین انجام دهیم

این اطالعات برای دانش آموز زیر تهیه شده است.
کالس:
شماره دانش آموزی:

نام دانش آموز:
مدرسه:

هیئت مدیره مدارس منطقه هالتون ) (HDSBبرای حفظ ایمنی و کارآمدی بیشتر ،تمام خانواده ها را تشویق میکنند از روش
پرداخت آنالین به مدرسه برای پرداخت هزینه ها استفاده کنند .کاربرانی که از روش پرداخت آنالین استفاده میکنند از
منافع آن بهره مند می شوند .آنها می دانند دانش آموزانشان پول نقد با
خود به مدرسه نمی برند بنابراین امکان اینکه فراموش کنند ،پول را گم
کنند و یا در زمان مناسب به مدرسه تحویل ندهند
وجود ندارد .به بیش از  ۵۰۰۰۰والدین /سرپرستان مدارس منطقه
هالتون که تاکنون به این برنامه پیوسته اند و از روش پرداخت آنالین و
راحتی آن خشنود هستند بپیوندید! ثبت نام کمتر از پنج دقیقه زمان نیاز
دارد .لطفا این دستورالعمل را مرحله به مرحله دنبال کنید تا ایمیل های
اطالع رسانی در خصوص پرداخت های الزم جهت رویدادهای آتی
مرتبط با فرزند یا فرزندانتان را دریافت نمایید.
سایر مزایای استفاده از روش پرداخت آنالین برای والدین/سرپرستان عبارتند از:








امکان پرداخت با کردیت کارت ها شامل ویزا ،مسترکارت ،ویزا دبیت و مسترکارت دبیت
با دریافت ایمیل های یادآوری شما هرگز موعد مقرر هیچ پرداختی را فراموش نخواهید کرد
فقط اقالمی را برای خرید آنالین می بینید که در رابطه با فرزند شماست
با یکبار ثبت نام ،در صورت جابجایی فرزندتان به مدرسه (های) دیگر اطالعات شما در سیستم ،خود به خود
منتقل و به روزرسانی می شود
در صورت نیاز ،مترجم گوگل تقریبا به  ۱۰۰زبان در اختیار شما قرار دارد
در صورت اهداي آنالین  ۲۰دالر یا بیشتر ،رسید مالیاتی آن را با ایمیل دریافت می کنید
پشتیبانی و پاسخگویی به سواالت والدین به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته در دسترس می باشد

اگر به کمک احتیاج دارید ،در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش گزینه  SUPPORTرا انتخاب کنید
مرحله  :۱ثبت نام والد/سرپرست
الف) برای ثبت نام لطفا به وب سایت  school cash onlineبه آدرس  http://hdsb.schoolcashonline.com/رفته
و گزینه ” “Get Started Todayرا انتخاب کنید.
ب)  ۳مرحله ثبت نام را کامل کنید

پ) *به دالیل امنیتی رمز عبور شما بایستی  ۸حرف شامل حداقل  ۱حرف بزرگ ۱ ،حرف کوچک و یک عدد باشد.
بعد از انتخاب رمز عبور گزینه ” “Yesرا انتخاب کنید .این گزینه به معنی رضایت شما برای دریافت ایمیل های اطالع
رسانی در مورد پرداخت های جدید الزم برای دانش آموزتان و به روزرسانی فعالیت های مربوطه در مدرسه است.
مرحله  : ۲ایمیل تائیدیه
یک ایمیل تائید ثبت نام برای شما فرستاده خواهد شد .روی لینک
فرستاده شده در ایمیل کلیک کنید تا ایمیل و حساب کاربری
پرداخت آنالین مدرسه شما تائید شود .لینک تاییدیه ،وب سایت
پرداخت آنالین مدرسه را باز می کند و شما را به قسمت ورود به
حساب کاربریتان هدایت می کند .با ایمیل و رمز عبوری که برای
ایجاد
حساب کاربری خود استفاده کرده اید ،وارد حساب خود شوید.
مرحله  : ۳اضافه کردن دانش آموز
این مرحله فرزند(ان) شما را به حساب کاربری شما اضافه می کند.
الف) نام هیئت مدیره مدرسه ”“Halton District School Boardرا تائید کنید.
ب) نام مدرسه فرزندتان را از لیست انتخاب کنید.
پ) شماره دانش آموزی فرزندتان را که مدرسه در اختیارتان قرار داده است،
نام خانوادگی (همان طور که در زیر نشان داده شده) ،و تاریخ تولد وی را وارد
کنید.
ت) گزینه  Confirmرا انتخاب کنید.
ث) در صفحه بعد اطالعات دانش آموز را تائید کنید ،گزینه ” “Agreeرا انتخاب
نموده و نوع رابطه خویشاوندی خود با دانش آموز را انتخاب نمایید .گزینه
 Continueرا انتخاب نمایید.
ج) فرزند شما به حساب کاربری شما اضافه شده است.
* لطفا برای کامل کردن روند «اضافه کردن دانش آموز» از نام خانوادگی و
شماره دانش آموزی که مدرسه در اختیار شما قرار داده استفاده کنید .اگر در
نام خانوادگی نقطه گذاری ،خط فاصله و جای خالی وجود دارد آن را اضافه کنید.
شماره دانش آموزی:
نام خانوادگی:
مرحله  :۴اضافه کردن دانش آموز بعدی
اگر فرزند دیگری برای اضافه کردن به حساب کاربری دارید گزینه ” “Add Another Studentرا انتخاب و مراحل باال
را تکرار کنید .تا  ۸دانش آموز می تواند به حساب کاربری یک والد/سرپرست اضافه شود.
اگر بیشتر از یک والد/سرپرست هزینه های یک دانش آموز را می پردازد ،لطفا این اطالعات ثبت نام را در اختیار او قرار
دهید .هر دانش آموز می تواند حداکثر در حساب های کاربری پنج والد/سرپرست اضافه شود.
سوالی دارید؟ لطفا روی گزینه  Supportدر گوشه سمت راست پایین صفحه کلیک کنید.
در این قسمت می توانید از پاسخ به سواالت رایج کمک بگیرید .اگر پاسخ خود را نیافتید ،شما همچنین می توانید گزینه
” “Contact usرا انتخاب کرده و از مسئول پرداخت آنالین مدرسه راهنمایی های بیشتر دریافت نمایید.

