Giới thiệu...
SchoolPay là cách an toàn và dễ nhất để trả các chi phí học đường qua mạng. Chấm dứt
những phiền toái do đợi đến phút chót mới ký ngân phiếu và thất lạc tiền mặt. SchoolPay
cho phép phụ huynh trả nhiều thứ liên quan đến các ban học và các hội vô lợi nhuận tại
trường từ một nguồn ra thống nhất.

Ghi Danh
Hãy đến schoolpay.com

1. Nhấn vào hình khoá mở.
2. Ghi email của bạn vào đây.

3. Email đã có trong Hệ Thống
Một đường nối với mật mã sẽ
được gửi đến quý vị. Nhấn
vào đó, chọn một mật mã
mới, và thế là xong! Con em
của quý vị sẽ nằm trong tài
khoản của quý vị.

Email không có trong Hệ Thống
Quý vị sẽ được hướng dẫn
để tạo một tài khoản. Quý vị
sẽ cần:
Số I.D. của học sinh
Tên của Trường

*Quan trọng trong cả hai trường hợp: Nhớ mở nơi đựng thư rác xem có
điện thư trả lời tự động do support@schoolpay.com gửi đến hay
không. Bỏ ShoolPay vào danh sách thư chấp nhận với dịch vụ điện thư
của quý vị cũng đảm bảo nhận được thư trong tương lai.

support@schoolpay.com

888.88.MYPAY(888-886-9729)

Trả Tiền
Danh sách các mục

Hỗ Trợ
support@schoolpay.com
888.88.MYPAY (69729)
Giờ: Thứ Hai - Thứ Sáu
7AM - 7PM Giờ CST
*Sau giờ học, cuối tuần, và ngày

Cộng Chung Các Mục
Tất cả các mục có thể được tính chung trong
một lần bởi một người. Chỉ cần bấm vào hình
"bỏ vào rổ" ở trên, rồi quay trở lại tiếp tục mua
thêm nếu những thứ khác. Quý vị có thể quay
lại xe đựng hàng (shopping cart) bất cứ lúc
nào.

Những Thanh Toán Đã Có
Tất cả những thanh toán và mua hàng trong
quá khứ sẽ có tại phần chọn lựa chính của
menu gọi là "History". Có thể xem theo Giao
Dịch, Hàng Mua, và Mua Dịch Vụ Cung Cấp
Thực Phẩm sẽ hướng quý vị đến bảng điều
khiển của Dịch Vụ Cung Cấp Thực Phẩm.

support@schoolpay.com

lễ sẽ hỗ trợ bằng email.

Hỗ trợ cho những chi tiết của từng
món hàng cần liên lạc với các ban
của trường liên quan đến các thanh
toán đó.

Bảo Mật
SchoolPay là dịch vụ cung cấp
thanh toán Hạng-1. Như thế,
chúng tôi được độc lập kiểm toán
hàng năm. Các thông tin thanh
toán của quý vị sẽ được quản lý
bằng các tiêu chuẩn cao nhất của
Payment Card Industry Data
Security Standards (PCI-DSS)

888.88.MYPAY(888-886-9729)

Bảng Điều Khiển Dịch Vụ Thực Phẩm

Tiền Còn Trong Tài Khoản

Câu Hỏi Thông Thường

Yêu Cầu Liên Quan đến
Chuyển Tiền và Học Sinh
Tốt Nghiệp

Tiền Còn Ít
Bấm vào hình
để tạo ra một phản ứng tự
động khi tiền trong tài khoản của con quý vị
xuống tới mức thấp đặt ra. Quý vị sẽ nhận một
điện thư thông báo hay cho phép tự động
chuyển tiền sang dùng SmartPay. Thông tin
thanh toán phải được trữ để chọn SmartPay.

Vào trang mạng của ban dịch vụ thực
phẩm tại trường của quý vị. Đa số
trường sẽ tự động chuyển tiền dư của
học sinh tốt nghiệp sang tài khoản
của các em ruột vẫn còn đó. Yêu cầu
chuyển tiền dư cũng có thể làm thẳng
với nhân viên dịch vụ thực phẩm tại
trường của quý vị.

Tiền Dư Trong Tài Khoản Cuối Năm

Các Giao Dịch Đã Có
Bữa ăn
Sữa
Nước Cam
Bữa ăn
Rau xanh

$2.75
$0.50
$0.50
$2.75
$1.50

12/9/ 2016
11/9/ 2016
9/10/2016
7/9/2016
5/9/2016

Cập nhật về những thứ mà con quý vị ăn trong
phòng ăn của trường

support@schoolpay.com

Tiền dư trong tài khoản sẽ được chuyển từ năm
trước sang năm sau.

Khiếu Nại
Tất cả các khiếu nại về tiền
thu phí phải được viết và gửi
thẳng đến nhân viên phụ
trách ban dịch vụ thực phẩm
của trường quý vị.
888.88.MYPAY(888-886-9729)

