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Të Nderuar Prindër dhe Nxënës të Drejtorisë Arsimore  të Filadelfias, 

 

Jemi të entuziazmuar t'ju informojmë se Drejtoria Arsimore e Filadelfias ofron “SchoolCash Online “si 

metodën tonë të preferuar të pagesës për të gjitha blerjet e shkollës, duke përfshirë gjithçka, nga 

eskursionet në terren deri tek librat vjetorë. Faqja jonë e “SchoolCash Online “mund të gjendet këtu: 

https://philasd.schoolcashonline.com/. 

Çfarë ofron: 

• Është më e sigurt - jo më bartje të parave ose humbje të çeqeve! 

• Është i sigurt - sistemi i KEV është i sigurt dhe i mbrojtur 

• Është e lehtë për t'u përdorur; ashtu si faqet e tjera të tregtisë elektronike, sistemi merr shumicën e 

kartave kryesore të kreditit 

• Përkujtuesit elektronikë do të ndihmojnë që afatet të mos humbasin 

• Ju mund të shihni shpenzimet e kaluara në mënyrë që të dini se për çfarë keni paguar 

 

Si punon 

Mundësuar nga KEV Group, “SchoolCash Online “është lider në industri në menaxhimin e sigurtë të 

pagesave të shkollave. Ky sistem vendos për blerje në internet të gjithë artikujt që lidhen me shkollën për 

studentin tuaj. Shkollat postojnë artikujt dhe aktivitetet e tyre dhe caktojnë tarifat përkatëse për studentin 

tuaj, kështu që ju mund të bëni blerje në internet duke përdorur kartën tuaj me logon e Visa ose 

Mastercard. Thjesht klikoni dhe paguani! Email-et e përshtatshme do t'ju kujtojnë afatet e ardhshme dhe 

llogaria juaj në internet do të ketë të gjitha pagesat tuaja të mëparshme për referencë të lehtë. 

Përfitimet për prindërit dhe shkollat 

“SchoolCash Online “ndihmon prindërit dhe anëtarët e komunitetit të paguajnë blerjet e lidhura me 

shkollën në mënyrë të sigurtë, shpejt dhe me lehtësi. Përveç komoditetit për veten tuaj, ju do të ndihmoni 

në rritjen e efikasitetit dhe sigurisë në shkollën tuaj duke bërë pagesa direkt në llogarinë bankare të 

shkollës suaj. Kjo i lejon mësuesit dhe sekretarët të përqendrohen në ndihmën e studentëve dhe jo në 

numërimin e parave. Gjithashtu, ju informoheni menjëherë për aktivitetet e shkollës dhe afatet! 

Regjistrohu tani! 

Regjistrimi për llogarinë tuaj falas në “SchoolCash Online “zgjat më pak se dy minuta! Vizitoni 

https://philasd.schoolcashonline.com/ dhe klikoni “Register.” Ju gjithashtu mund të hyni në “SchoolCash 

Online” përmes llogarisë tuaj të Portalit të Prindërit. Nuk keni një llogari të Portalit të Prindit ? Klikoni 

këtu për të mësuar më shumë dhe për t'u regjistruar. 

Nëse keni ndonjë vështirësi, ju lutemi kontaktoni Ndihmësit për Prindërit “SchoolCash Online “duke 

vizituar:  SchoolCash Online Help Center . 

Faleminderit për mbështetjen tuaj! 

 

Sinqerisht, 

 

Zyra e Kontabilitetit të Përgjithshëm 
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