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Kính Gửi Quý Phụ Huynh và Học Sinh Của Sở Giáo Dục Philadelphia, 
 

Chúng tôi lấy làm vui mừng thông báo với bạn rằng Sở Giáo Dục Philadelphia cung cấp SchoolCash 
Online làm phương thức thanh toán được ưa thích của chúng tôi cho tất cả các giao dịch của trường bao 
gồm mọi chi phí từ các chuyến đi thực tế đến sách kỷ yếu. Bạn có thể tìm thấy trang SchoolCash Online 
của chúng tôi tại đây: https://philasd.schoolcashonline.com/. 
 

Những Gì Được Cung Cấp: 
 An toàn hơn - không còn phải mang theo tiền mặt hay sợ mất séc! 
 An toàn - Hệ thống của KEV an toàn và được bảo vệ 
 Dễ sử dụng; giống như các trang web thương mại điện tử khác, hệ thống này chấp nhận hầu hết 

các thẻ tín dụng chính. 
 Nhắc nhở điện tử sẽ đảm bảo giúp bạn không quên thời hạn 
 Bạn có thể xem các chi phí trong quá khứ để biết mình đã trả cho những gì. 
 

Hoạt Động Như Thế Nào 
Được cung cấp bởi Tập Đoàn KEV, SchoolCash Online là công ty hàng đầu trong ngành về quản lý các 
khoản thanh toán cho trường học một cách an toàn và bảo mật. Hệ thống này đặt tất cả các mặt hàng liên 
quan đến trường học để con bạn mua trực tuyến. Các trường đăng những mặt hàng và hoạt động của họ 
đồng thời ấn định các khoản phí liên quan cho con của bạn. Sau đó bạn có thể mua hàng trực tuyến bằng 
thẻ có biểu tượng Visa hoặc Mastercard. Chỉ cần nhấp vào và trả tiền! Các email thuận tiện sẽ nhắc bạn 
về thời hạn chót sắp tới và tài khoản trực tuyến của bạn sẽ có tất cả các khoản thanh toán trước đây để 
bạn dễ dàng tham khảo. 

Lợi Ích Cho Phụ Huynh Và Nhà Trường  

SchoolCash Online giúp phụ huynh và thành viên cộng đồng thanh toán những giao dịch liên quan đến 
trường học một cách an toàn, nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài việc thuận tiện cho bản thân, bạn sẽ giúp 
tăng tính hiệu quả và bảo mật tại trường của mình bằng cách thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân 
hàng của trường. Điều này cho phép giáo viên và thư ký tập trung vào việc giúp đỡ học sinh mà không 
phải đếm tiền mặt. Ngoài ra, bạn được thông báo ngay lập tức về các hoạt động của trường và thời hạn 
chót! 
 

Hãy Đăng Ký Ngay! 
Đăng ký tài khoản SchoolCash Online miễn phí của bạn chỉ mất chưa đầy hai phút! Truy cập trang: 
https://philasd.schoolcashonline.com/ và nhấp vào chữ Register (Đăng Ký). Bạn cũng có thể truy cập 
SchoolCash Online qua tài khoản Cổng Thông Tin Phụ Huynh của mình. Nếu không có Cổng Thông 
Tin Phụ Huynh? Hãy nhấn vào đây để tìm hiểu thêm và đăng ký. 
 

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào, vui lòng liên hệ với bộ phận trợ giúp phụ huynh của SchoolCash 
Online bằng cách truy cập trang: SchoolCash Online Help Center.  

 

Cám ơn sự hỗ trợ của bạn! 

Trân trọng, 
The Office of General Accounting 
 


