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 أعزاءي األهالي والطالب بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

كطريقة الدفع المفضلة لدينا لجميع المشتريات  SchoolCash Onlineيسعدنا إبالغكم أن المنطقة التعليمية في فيالدلفيا تقدم اآلن 

الخاصة بنا SchoolCash Onlineالمدرسية ، بما في ذلك كل شيء من الرحالت الميدانية إلى الكتب السنوية. يمكن العثور على صفحة 

 cashonline.comhttps://philasd.school/. على اإلنترنت هنا:

 ما تقدمه:

 ال مزيد من حمل النقود أو فقدان الشيكات! -انها أكثر أمانا  •

 آمن ومحمي KEVنظام  -إنه آمن  •

 إنه سهل االستخدام ؛ تماما مثل مواقع التجارة اإللكترونية األخرى ، يأخذ النظام معظم بطاقات االئتمان الرئيسية •

 سوف تساعد التذكيرات اإللكترونية على ضمان عدم تفويت المواعيد النهائية •

 يمكنك رؤية النفقات السابقة حتى تعرف ما دفعت مقابله •

 كيفية عملها

هي الشركة الرائدة في الصناعة في اإلدارة اآلمنة والمأمونة للمدفوعات  SchoolCash Onlineفان  ، KEV بدعم من مجموعة

يضع هذا النظام جميع العناصر المتعلقة بالمدرسة لطالبك عبر اإلنترنت للشراء. تقوم المدارس بنشر العناصر واألنشطة المدرسية. 

بعد ذلك إجراء عمليات شراء عبر اإلنترنت باستخدام بطاقتك التي  مالخاصة بها وتخصيص الرسوم ذات الصلة لطالبك ، بحيث يمكنك

ط انقر وادفع! ستذكرك رسائل البريد اإللكتروني المريحة بالمواعيد النهائية القادمة وسيتضمن فق. Mastercardأو  Visaتحمل شعار 

 حسابك عبر اإلنترنت جميع مدفوعاتك السابقة للرجوع إليها بسهولة.

 فوائد ألولياء األمور والمدارس

مدرسة بأمان وسرعة وسهولة. باإلضافة إلى اآلباء وأعضاء المجتمع على دفع المشتريات المتعلقة بال SchoolCash Onlineتساعد 

الراحة لنفسك، سوف تساعد على زيادة الكفاءة واألمن في مدرستك عن طريق إجراء المدفوعات مباشرة في الحساب المصرفي لمدرستك. 

على الفور  معالمكهذا يسمح للمعلمين والسكرتيرات بالتركيز على مساعدة الطالب ، وليس حساب النقد. باإلضافة إلى ذلك ، يتم إ

 والمواعيد النهائية!المدرسية باألنشطة 

 سجل اآلن!

المجاني عبر اإلنترنت يستغرق أقل من دقيقتين! قم بزيارة الموقع  SchoolCash Onlineالتسجيل في حساب 

/https://philasd.schoolcashonline.com  وانقر فوق قم بالتسجيلRegister  أيضا الوصول إلى  ميمكنكSchoolCash Online 

لمعرفة المزيد  هنا ليس لديك حساب بوابة األهل حتى اآلن؟ انقر. مالخاص بك Parent Portal بوابة األهل عبر اإلنترنت عبر حساب

  سجيل.والت

مركز عن طريق زيارة الموقع  SchoolCash Onlineأي صعوبات، يرجى االتصال بمكتب مساعدة األهل الخاص ب  كمإذا واجهت

  .SchoolCash Onlineالمساعدة 

 !شكرا لكم على دعمكم

 

 مع أطيب التمنيات،
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