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ONLINE PAYMENT SYSTEM
نظام الدفع عن طريق اإلنترنت  -نصائح ألولياء األمور /العمالء
مرحبا ً!
نشكركم على استخدام نظام الدفع عبر اإل نترنت .بصفتك أحد أولياء األمور /العمالء ،سوف تكون قادرا ً على:
 .1شراء السلع /العناصر
 .2دفع الغرامات  /أو الرسوم
 .3الدفع لجميع أطفالكم في المنزل  /لجميع الطالب في معاملة واحدة
 .4عرض تاريخ الشراء لكل من الطالب  /العميل
 .5عرض الفواتير  /أو اإليصاالت الخاصة بك
ما هو هذا التطبيق الجديد ؟
نظام الدفع عبر اإلنترنت هو جزء من مجموعة من البرامج ي تم تنفيذها من قبل منطقة بيفرتون التعليمية لتبسيط إدارة السجالت المالية
للطالب وإعداد تقارير عنها ويمكن الرجوع إليها ،باإلضافة أنها تقوم ب تسهيل عملية دفع الرسوم على الطالب  -و أولياء األمور -و لدفع
الغرامات ،و يمكنكم تقديم التبرعات ،أو شراء السلع  -كل ذلك في مكان واحد.
كولي أمر  ،هذا التطبيق الجديد يسمح لك بالوصول إلى حساب الطالب الخاص على اإل نترنت باستخدام جهاز كمبيوتر ،أو عن طريق
الجهاز الهاتف النقال ،أو الوصول له شخصيا ً في أي مدرسة من المدارس.
كيف يمكنني تسجيل الدخول إلى نظام الدفع عن طريق اإلنترنت؟
يستخدم نظام الدفع عبر اإلنترنت اسم المستخدم الخاص بك من بيرنتـفيو من أجل الوصول ل حساب الطالب .إذا لم يكن لديك اسم مستخدم
بيرنتـفيو  ،يرجى االتصال بمدرسة طفلك للحصول على مفتاح التنشيط الخاص بك .قد يستغرق األمر ما يصل إلى  24ساعة بعد إنشاء
حساب بيرنتـفيو قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام الدفع عبر اإلنترنت .سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى نظام الدفع عبر اإلنترنت
وإنشاء كلمة المرور الخاصة بنظام الدفع عبر اإلنترنت.
ألولياء األمور من لديهم أكثر من طالب/ـة في منطقة بيفرتون التعليمية ،سترى جميع أسمائهم مرة واحدة عند ادخال اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصة بك .بعد اختيار اسم الطالب/ـة  ،سيتم تخصيص الخيارات المتاحة حسب مدرسة الطالب/ـة .
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لقد تم تسجيل الدخول ،ماذا اآلن؟
بعد تسجيل الدخول ،حدد اسم الطالب/ـة الذي تريده:

معلومات سريعة:
سترى كل اسماء الطالب معروضين في قائمة الطالب الخاصة بك ،بما في ذلك اسمك .يتم عرض السجل
الخاص بك حتى تتمكن من ال شراء باستخدام حسابك الخاص .أو إذا كنت ترغب في التبرع للمدرسة.
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عن تحديد اسم الطالب/ـة ،كل ما يتم عرضه سيكون محددا ً حسب ذلك االسم الذي تم اختياره فقط .في ما يلي األدوات األكثر
شيوعا ً و التي يجب أن تتعرف عليها:

 .Aستكون الغرامات والرسوم موجودة على حساب الطالب .إذا كان الط الب لديه غرامة  /رسوم على حسابه ،سترى نافذة
اإلخطار باللون األحمر وهذا هو دليلك كي تقوم بمراجعة ودفع أي غرامات أو الرسوم المقررة على الطالب.
هناك العديد من األسباب التي قد تؤدي إلى وجود غرامة أو رسوم على حسابك ،وسيمكنك عرض”“View
التفاصيل المحددة للطالب .قد تكون هناك بعض العناصر الغير متوفرة للشراء إذا كان هناك غرامة  /رسوم معلقة ولم يتم
دفعها.

مالحظة :إذا کانت لديك أسئلة بخصوص أي غرامة /أو رسوم مقررة على حساب الطالب ،فيرجی االتصال
.بمدرسة الطالب أو قراءة قسم " األسئلة الشائعة " والذي ستجده في صفحة رقم “FAQ” 6
Items at Student’s School .B
هو المكان الذي سوف تذهب إليه لتصفح العناصر المتاحة لشرائها في مدرسة الطالب .بعد تحديد العناصر ،يمكنك عرض
سلة التسوق أو تعديلها أو المتابعة للخروج.
Purchase History . C
هو أداة حسب الطلب لتتبع تاريخ الشراء .هذا يسمح لك لتأكيد عمليات الشراء السابقة سوا ًء عبر اإلنترنت أو شخصيا ً.
 Reprint Receipts .Dهو األداة التي تسمح لك بطباعة إيصال /فاتورة للمعاملة الواحدة.
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أنا حاليا ً على ا إل نترنت ،ولكن بعض العناصر ليست متاحة لي ،لماذا؟

يتم دمج نظام الدفع عبر اإلنترنت مع األنظمة األخرى في جميع أنحاء المنطقة التعليمية ،ونتيج ًة لذلك ،يمكن أن تكون العناصر
"محددة  -بعلم خاص " لحد من إماكنية الطالب ل شراء عنصر معين.في ما يلي أمثلة لحالة العنا صر التي قد تشاهدها عبر اإلنترنت:
شراء ”“Buy
عرض العنصر المتاح للشراء عبر اإلنترنت مع زر "  " Buyباللون األزرق
وهذا يعني أنه متاح للشراء .معلومات إضافية حول هذا العنصر يمكن أن تكون متاحة في وصف العنصر .ملحوظة :العناصر
يمكن أن تكون متاحة للشراء فقط إذا ما كان هناك صورة أو وصف أو من غير ذلك.

بيعـت كلها ”“Sold Out
سيتم عرض هذا اإلشعار إذا كان العنصر غير متوفر حاليا ً .ملحوظة :يجب عليك التحقق من وصف العنصر  -قد يكون هناك
تعليمات إضافية لك بشأن هذا العنصر.

دفع الغرامات ”“Pay Fines
سيتم عرض هذا فقط عندما يتم وضع تقييد للمشتريات على عنصر معين للطالب الذي لديه غرامات في حسابه .إذا ضغطت
على زر "غرامات الدفع" ،فسيؤدي هذا إلى نقلك إلى نافذة يمكنك من خاللها إضافة جميع الغرامات المطبقة إلى سلة التسوق.
بمجرد إضافة الغرامات إلى سلة التسوق ،سوف تكون قادرا ً أيضا ً على إضافة عنصر مقيد إلى سلة التسوق:
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تقـييدات الصف ”“Grade Restrictions
العناصر التي تقتصر على صف محدد متاحة فقط للطالب المسجلين في ذاك الصف المحدد فقط .إذا وجدت أن الطالب مدرجا ً
في الصف الخطأ ،أو أن العنصر الذي ترغب في شرائه يجب أن يكون متاحا ً للطالب ،الرجاء االتصال بالمدرسة للحصول على
المزيد من المعلومات.

عناصر متعددة األجزاء /عناصر كومبو ”“Multipart Items/Combo Items
إذا وجدت عنصر يحتوي على خيارات متاحة و متعددة ،فإن هذا العنصر هو "عنصر متعدد األجزاء " و لديك الخيار لتحديد
العناصر التي ترغب في إضافتها إلى سلة التسوق  .إذا كان أي من مربعات االختيار باللون الرمادي (ذاك يعني :ال يمكن إلغاء
تحديده) ،فهذا يعني أنه مطلوب.

أسعار متغيرة ”“Variable Prices
إذا كان العنصر يعتبر ذو "سعر متغير" ،فإن هذا سوف يسمح لك لوضع أي مبلغ ترغب به لشراء ذل ك العنصر .األمثلة األكثر
شيوعا ً عن العناصر بأسعار متغيرة مثل :أن تضع أي مبلغ عند جمع التبرعات  ،وللدعم المالي ،و وضع أي مبلغ تريده في
ودائع الخدمات الغذائية.
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أسئلة وأجوبة | األسئلة الشائعة

FAQ

س :ه ل سيتم تخزين معلومات بطاقة ا إل ئتمان الخاصة بي عندما أستخدم نظام الدفع عبر اإلنترنت؟
ج :ال ،ال يقوم نظام الدفع عبر اإلنترنت وال منطقة بيفرتون التعليمية بتخزين بيانات بطاقتك تحت أي ظرف من الظروف .يستخدم نظام
الدفع عمليات الدفع ببطاقات من صناعة (بي سي آي) والمتوافقة مع جميع بروتوكوالت األمن والحماية لضمان حماية بياناتك الشخصية
الخاصة أثناء سير العملية و أثناء الدفع .جميع عمليات الدفع التي تقوم بها هي آمنة ومحمية.
س :ما هي أنواع البطاقات التي يتم قبولها حالي ا ً عبر اإلنترنت ؟
ج :حاليا ً ،تقبل منطقة بيفرتون التعليمية بطاقات الفيزا فـقـط إلدارة رسوم المعامالت.
س :هل هناك أي رسوم ل ل دفع عبر اإلنترنت؟
ج :ال ،لن تكون هناك أي رسوم مطبقة من قِبل منطقة بيفرتون التعليمية للمدفوعات سوا ًء على حساب الطالب أو على التبرعات.
س :لدى ابني/ابنتي غرامة في حسابهم  .لماذا هناك غرامة على حساب الطالب/ـة ؟
ج :هناك العديد من األسباب التي قد تجعل لدى الطالب غرامة في الحساب .سيتم دمج نظام الدفع عبر اإلنترنت لكل مدرسة وعبر جميع
مدارس المنطقة التعليمية .هذه بعض األسباب األكثر شيوعا ً والتي يتم تقييم الغرامة ُبـنا ًء عليها:
 إذا أضاع الطالب  /أو أ تلف كتاب من كتب المكتبة المدرسية أو أحد الكتاب التعليمية إذا لم يتم دفع الرسوم ألي مادة دراسية إذا لم يكن هناك المبلغ الكافي لشراء أي عنصر ( األموال غير كافية بحساب الطالب) NSFإذا كان هناك غرامة على الحساب ،قـد يتم تقييد الشراء لبعض العناصر إلى أن يتم دفع الرسوم  /الغرامات.
س :أنا لم أستطع الدخول بنجاح إ لى نظام الدفع عبر اإلنترنت ،ماذا علي أن أفعل ؟
إذا كنت تواجه مشاكل في الدخول ،فمن األرجح أنك لم تقم بانشاء حساب بيرنتـفيو .يستخدم نظام الدفع عبر اإلنترنت نفس اسم
المستخدم للدخول لبيرنتـفيو باستخدام كلمة مرور منفصلة ،والتي يتم ا نشاؤها في المرة األولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول.
يرجى االتصال بالمدرسة للحصول على مفتاح التنشيط الخاص بك النشاء الحساب .قد يستغرق األمر ما يصل إلى  24ساعة
بعد انشاء حساب بيرنتـفيو قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى نظام الدفع عبر اإلنترنت.
س :هناك أحد ال عن ا صر التي يود الطالب ب شرائه ا ولكن ال أراه ا متاحة ً في نظام الدفع عبر اإلنترنت ،ماذا علي أن أفعل ؟
نظام الدفع عبر اإلنترنت يقدم العديد من العناصر ألولياء األمور والطالب .هناك بعض العناصر التي قد تكون مقيدة بسبب الرسوم/
الغرامات الغير مدفوعة .وهناك بعض العناصر المتوفرة فـقـط لبعض الصفوف المحددة .إذا كان أحد العناصر على اإلنترنت ولكن غير
متوفر للشراء ،الرجاء الرجوع إلى وصف الحالة في الصفحة  4و الصفحة  5لمعرفة األسباب  .إذا لم يظهر العنصر على اإلنترنت ،الرجاء
االتصال بالمدرسة للحصول على المزيد من المعلومات.
قد تكون بعض العناصر متوفرة للشراء فـقـط خالل أوقات معينة من السنة .الرجاء التحقق أكثر من مرة خالل السنة!
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