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   كیفیة التسجیل والدخول إلى بوابة الدفع

 
 

●  parentinfantcenter.org على الویب على PIC انتقل إلى موقع

●  انقر فوق عائالت الموافقة المسبقة عن علم في القائمة الرئیسیة
●  (حدد الدفع اآلن (الخیار األول

 

 

 

  

●  .انقر فوق تسجیل هنا
●  .أدخل بریدك اإللكتروني ، ثم انقر فوق تسجیل
●  .سیتم إرسال رقم سري آمن من أربعة أرقام إلى هذا العنوان

●  .تحقق من مجلد الرسائل غیر المرغوب فیها إذا لم یكن موجوًدا في بریدك الوارد
 

 

 .تنبیه: إذا تلقیت رسالة خطأ ، فقد ال یتطابق بریدك اإللكتروني مع ما لدینا في الملف
 .sshoats@parentinfantcenter.org جهة االتصال: مساعد منسق التسجیل شنایا شواتس على

 

 

●  .أدخل رقم التسجیل الخاص بك على شاشة التسجیل
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●  .أدخل كلمة المرور وقم بتأكیدها ، ثم عد إلى صفحة تسجیل الدخول

 

 ، مالحظة: یجب أن تتكون كلمات المرور من 8 أحرف على األقل ، بحرف كبیر واحد
 .حرف واحد صغیر ورقم واحد

 

 كیفیة دفع الرسوم الدراسیة على اإلنترنت

●  .ارجع إلى شاشة تسجیل الدخول
●  .سترى دفتر األستاذ الخاص بالدفعات واألرصدة والرسوم الخاص بالعائلة

 

 مالحظة: في المرة األولى التي تقوم فیها بتسجیل الدخول ، قد ترى نافذة منبثقة تعرض لك جمیع اإلجراءات التي یمكنك اتخاذها. حدد

 عنصًرا أو انقر فوق X للتجاوز.

 

 

 انقر فوق ادفع اآلن أسفل معامالت Ledger. ستتم تعبئة معلومات العائلة مسبًقا.●

 

 مالحظة: ستعرض لك حسابات الدفع (تحت معامالت دفتر األستاذ) طرق الدفع التي استخدمتها سابًقا ، أو یمكنك إدخال معلومات دفع جدیدة
 .وحفظها لالستخدام المستقبلي

 

 مالحظة: یمكنك أیًضا الدفع اآلن والوصول إلى میزات الدفع األخرى عن طریق تحدید القائمة المنسدلة أرید في الزاویة الیمنى العلویة من
 .الشاشة
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 أكمل معلومات حساب الدفع والمبلغ.●

 

 .مالحظة: لتسریع عملیة الدفع في الشهر المقبل ، انقر فوق حفظ الحساب لالستخدام المستقبلي
 

 .مالحظة: سیتم تعبئة معلومات حسابك مسبًقا
 

 

 تنبیه: تتم إضافة رسوم راحة بنسبة 2٪ إلى جمیع المدفوعات التي تتم ببطاقة ائتمان. إذا اخترت إجراء الدفع مباشرة من حسابك المصرفي ،

 فال توجد رسوم إضافیة.

 

●  .حدد نوع اإلیصال الذي ترغب في استالمه

●  .بعد إدخال معلوماتك ، انقر فوق إرسال لمعالجة الدفع
●  .ستظهر نافذة تأكید الدفع

●  .انقر فوق إغالق
 

 

 هل تحتاج إلى مساعدة في إجراء الدفع عبر اإلنترنت؟

 منسقي برنامج التعلم المبكر لدینا هنا من أجلك!

●  khicks@parentinfantcenter.org یمكن لعائالت الرضع / األطفال وأعمار المدارس االتصال بخرمة هیكس

●  Jacob Kerner یمكن لعائالت ما قبل المدرسة االتصال بـ

● jkerner@parentinfantcenter.org 

 

 أي أسئلة حول الرسوم الخاصة بك؟
 .أو عبر الهاتف على الرقم safiaa@parentinfantcenter.org 215.222.5480 على Safia اتصل بـ
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