
 

 

 كيفية التسجيل في خدمة 

School Cash Online  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 تم تخصيص هذه المعلومات اإلرشادية للطالب التالي.   

  

 اسم الطالب:                                                                الصف الدراسي:    

  المدرسة:                                                                    رقم الطالب:

  

لضمان  School Cash Onlineخدمة عبر اإلنترنت باستخدام وم الرس( بحث كافة أسر الطالب على سداد HDSBيقوم مجلس مدارس مقاطعة هالتون ) 

انها، أو ي يسهل نسياألمان والفعالية.  يحظى مستخدمو خدمة السداد عبر اإلنترنت بميزة التأكد من عدم حمل الطالب للنقود أثناء ذهابهم إلى المدرسة، والت

ألف أب/ولي أمر  50انضم ألكثر من  إضاعتها أو عدم تسليمها إلدارة المدرسة في الوقت المحدد.

في مجلس مدارس مقاطعة هالتون قاموا بالتسجيل بالفعل في الخدمة وهم اآلن يتمتعون بسهولة 

يُرجى اتباع تلك اإلرشادات  تستغرق عملية التسجيل أقل من خمس دقائق.  السداد عبر اإلنترنت!

 داد المدفوعات الخاصة بالفعالياتخطوة بخطوة لتصلك إشعارات عبر البريد اإللكتروني بشأن س

  القادمة التي سيشارك فيها أطفالك.

 School Cashيتمتع اآلباء/أولياء األمور ببعض المزايا اإلضافية عن طريق استخدامهم لخدمة 

Online :والتي تشمل  

  .Mastercardو  Visaالدفع باستخدام بطاقة االئتمان، وتشمل بطاقات االئتمان والخصم من  •

  استالم إخطارات تذكير عبر البريد اإللكتروني، لكي ال يفوتك أي تاريخ استحقاق أي مدفوعات أبداً. •

  عرض العناصر المناسبة لطفلك فقط من بين جميع العناصر المتاحة للشراء عبر اإلنترنت. •

  قال الطالب من مدرسة إلى أخرى.وسيقوم النظام بتحديث البيانات تلقائيا في حال انت –التسجيل في الخدمة مرة واحدة فقط  •

  لغة تقريبا لتوفير المساعدة. 100خدمة الترجمة اآللية من جوجل، والمتاحة إلى حوالي  •

 دوالراً فأكثر عن طريق البريد اإللكتروني 20استالم إيصال الضريبة الخاص بتبرعاتك عبر اإلنترنت البالغة قيمتها  •

  .الساعة طوال أيام األسبوعمكتب دعم أولياء األمور متاح على مدار 

  

  إذا احتجت إلى المساعدة، حدد خيار الدعم الموجود في الركن األيمن أسفل الشاشة.

  

  تسجيل اآلباء/أولياء األمور الخطوة األولى:

 على العنوان: School Cash Online بخدمةللتسجيل، يُرجى االنتقال إلى الموقع اإللكتروني الخاص  .أ

 https://hdsb.schoolcashonline.com/  وحدد( البدء اليوم"Get Started Today.")  

  (.3الثالث ) أكمل خطوات التسجيل .ب

(، ورقم واحد 1(، وحرف صغير واحد )1( أحرف، وحرف كبير واحد )8*لدواعي األمان، يجب أن تحتوي كلمة المرور الخاصة بك على ثمان ) .ج
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رات بالبريد اإللكتروني (" للموافقة على أن تصلك إشعاYesبعد االنتهاء من تحديد كلمة المرور الخاصة بك، قم باختيار المربع المواجه لكلمة "نعم )

  بشأن المصاريف الجديدة الخاصة بطفلك وتحديثات لألنشطة المتعلقة بالمدرسة.

   

  البريد اإللكتروني الخاص بتأكيد التسجيل الخطوة الثانية:

سيصلك بريداً إلكترونياً للتأكيد على تسجيلك في الخدمة.  انقر فوق الرابط الموجود 

 خدمةفي البريد اإللكتروني لتأكيد عنوان بريدك اإللكتروني وحساب 

 School Cash Online.   سيقوم رابط التأكيد بفتح الموقع اإللكتروني الخاص

قم  دخول إلى حسابك.وسيطلب منك تسجيل ال  School Cash Online بخدمة

بتسجيل الدخول إلى حسابك مستخدما عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور 

  المستخدمان إلنشاء حسابك.

  

  إضافة طالب الخطوة الثالثة:

 متصلين بحسابك.   (أطفالك) طفلك ستعمل هذه الخطوة على أن يصبح

"مجلس مدارس مقاطعة  Halton District School Boardتحقق من أن اسم مجلس المدارس هو  .أ

  هالتون".

  اختر اسم مدرسة طفلك من القائمة المنسدلة. .ب

واسم العائلة )كما هو موضح أدناه(  أدخل رقم الطالب الخاص بطفلك )الذي وصلك من المدرسة( .ج

  * وتاريخ الميالد.

  (".Confirm"تأكيد ) حدد .د

الطالب، وضع عالمة اختيار داخل المربع المواجه لكلمة  في الصفحة التالية، قم بتأكيد بيانات .ه

  (".Continue)، وحدد صلة القرابة بينك وبين الطفل.  حدد "متابعة (Agree"موافق )

 تمت إضافة بيانات طفلك إلى حسابك.    .و

  

 *يُرجى استخدام اسم العائلة ورقم الطالب المرسالن لك من المدرسة الستكمال عملية "إضافة طالب"

كما هو موضح أدناه.  استخدم عالمات الترقيم، والشرطات، و المسافات عند كتابتك السم العائلة، عند 

 االقتضاء.  

   

   رقم الطالب:  

 اسم العائلة:      

  

 إضافة طالب آخر   الخطوة الرابعة:

وكرر الخطوات المبينة أعاله.  يمكن إضافة ثمانية أطفال  ("Add Another Student"إضافة طالب آخر )إذا كان لديك أطفال آخرين تريد إضافتهم، حدد 

 كحٍد أقصى لحساب كل أب/ولي أمر.  

  

انات ضافة بيإذا كان هناك أكثر من أب/ولي أمر سيقومون بسداد المصاريف نيابة عن الطالب/الطالب، يُرجى مشاركة بيانات التسجيل هذه معهم.   يمكن إ

  حسابات خمسة آباء/أولياء أمور بحد أقصى.الطالب الواحد إلى 

  

  

    لألسئلة واالستفسارات:  يُرجى النقر فوق عالمة التبويب "الدعم" الموجودة في الركن األيمن أسفل الشاشة.

 ("Contact usال بنا )"االتصهناك ستتاح لك المساعدة بشأن أي أسئلة متداولة.  في حال عدم حصولك على إجابة، يتاح لك أيضاً خيار النقر فوق 

  .School Cash Online خدمةوطلب المساعدة اإلضافية من أحد ممثلي 


