
 نظام الدفع المحدَّث عبر اإلنترنت للوجبات والرسوم المدرسیة
www.K12PaymentCenter.com 

 إذا كان لدیك حساب في موقع www.K12PaymentCenter.com ، فسجِّل دخولك بكل بساطة باسم المستخدم وكلمة المرور المتوفرین
 لدیك حالیًا. أما إذا كنت مستخدمًا جدیدًا، فبادر بالتسجیل الیوم!

 یتمیز نظام الدفع عبر اإلنترنت باألمان وسهولة االستخدام، فهو وسیلة مریحة إلیداع األموال في حساب الطالب مباشرة.

 فوائد إنشاء حساب أساسي
 

 نظام دفع سریع وسهل لوجبات الطعام والرسوم المدرسیة−

 إیداع األموال في حسابات متعددة للطالب عبر عملیة دفع واحدة−

 دفع الرسوم المدرسیة مثل السلع، والمالبس، والمستلزمات، والتذاكر، والحولیات، ورسوم انتظار السیارة، وما إلى ذلك. (إذا كانت−
 منطقتك مشتركة بالموقع)

 إمكانیة إعداد الدفعات المتكررة بحیث یجري إیداعها شهرًیا أو أسبوعًیا−

 استالم إخطارات عبر الرسائل النصیة أو البرید اإللكتروني عند تطبیق رسوم مدرسیة جدیدة على الطالب−

 التسجیل عبر خطوات سهلة وإدارة الحساب بأسلوب بسیط وبدیهي−

 معالجة الدفعات بشكل آمن−

 المعلومات التي تقدمها سریة - ونحن ال نبیع المعلومات المقدمة لنا ألي شخص!−

 إمكانیة الوصول إلى الدفعات عبر اإلنترنت على موقع −

 رسوم تبلغ 1.95 دوالر لكل معاملة دفع نظیر الوجبات المدرسیة−

 رسوم دفع میسر تبلغ 4.75% على دفعات الرسوم المدرسیة (السلع والمالبس والمستلزمات، وما إلى ذلك)−
 

 الفوائد اإلضافیة إلنشاء حساب ممیز
 

 عرض رصید حساب وجبات الطالب في أي وقت−

 استالم إخطارات مؤتمتة عبر البرید اإللكتروني والرسائل النصیة عند انخفاض رصید حساب وجبات الطالب عن المبلغ الذي−
 حددته

 عرض الوجبات المشتراة والرسوم والدفعات التي أجریت على مدار 120 یوًما، لمعرفة العناصر التي ُتنفق علیها أموالك بدقة−

 رسوم عضویة دائمة تبلغ 10 دوالرات، تضم جمیع الطالب في عائلتك−
 

 ابدأ في إدارة حسابك عبر اإلنترنت الیوم!
 

 لمعرفة المزید من المعلومات، تفضل بزیارة الموقع www.K12PaymentCenter.com. تذكَّر أنك إذا كنت تمتلك حساًبا، فما علیك
 سوى تسجیل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور المتوفرین لدیك حالًیا. لتسجیل حساب جدید، یلزم توفر رقم بطاقة هویة الطالب الصارة عن

 المنطقة التعلیمیة. إذا لم یتوفر لدیك هذا الرقم، یمكنك الحصول علیه من مدرسة الطالب.
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