
 

 

 

 

 EZSchoolPayفتح حساب على الموقع األلكتروني 
 

 http://ezschoolpay.comللبدأ ، یرجى الدخول الى الموقع األلكتروني 
 

رصید أبنك الطالب الخاص بوجبات التغذیة المدرسیة و  المدرسة عبر األنترنت!  راقبیمكنك اآلن دفع ثمن وجبة الفطور و الغداء التي تُقدم في 
طریقة سریعة و آمنة  ي.  أن خیار الدفع عبر األنترنت ھEZSchoolPay.comأستلم تنبیھات عند أنخفاض الرصید عبر الموقع األلكتروني 

 .debit/ مصرفیة بطاقة أو credit/ أئتمان بطاقةإلیداع األموال في حساب وجبات أبنك الطالب بأستخدام 
 

 للتسجیل اھستحتاج المعلومات التي
 

 لمراسلتكEmail Address برید ألكتروني/ •
 The name of your school district أسم المنطقة التعلیمیة التابعة لھا مدرسة أبنك الطالب/ •
 و التي یمكنك الحصول علیھ من مدرسة الطالب student’s ID number /قم الھویة المدرسیة ألبنك الطالبر •
 

 التسجیل خطوات
 

 www.EZSchoolPay.comأدخل الى الموقع األلكتروني  •
  )تسجیل أولیاء األمور اآلن( -”Parents Register Now“أفتح حساب خاص بك بالنقر على  •
 )*(یجب علیك ملئ كافة الحقول الملحقة بنجمة حمراء  parent registration form ولي األمر/أكمل أستمارة تسجیل  •
 أخرى منبثقة ك نافذةلستظھر    دسة المكبرة الزرقاءعالزر  للبحث عن أسم المنطقة التعلیمیة التابعة لھا مدرسة أبنك الطالب ، أنقر على •

/ pop-up window  
 

 عند البحث عن أسم المنطقة التعلیمیة ، سیكون من الضروري إدخال  •
 .، و لیس من الضروري إكمال كافة الحقول معلومات في حقل واحد فقطال

 أو أسم  state أو الوالیة/ city على سبیل المثال ، أبحث حسب المدینة/
 . district name /التعلیمیة المنطقة

 ) األولى من ٤للبحث حسب أسم المنطقة التعلیمیة ، أكتب الحروف األربعة ( •
 دسة عالثم أنقر على زر   ”District Name“أسم منطقتك التعلیمیة في حقل 

 .  سیظھر لك أسم منطقتك التعلیمیة ؛ ما علیك سوى التأشیر المكبرة الزرقاء
 على المربع المناسب ألسم منطقتك التعلیمیة ثم أنقر على الرابط األخضر

   لموجود في أسفل النافذة المنبثقة ا
  )ثم أغلق التعلیمیة للمنطقةأستخدم األسم المختار (الدال على 

 

 و  Terms of Use أشر على المربع الذي یدل على أنك قرأت شروط األستخدام/ •
  وافقت علیھا.

 (حفظ) - ”SAVE“أضغط على  •
 حال تسجیلك ، سیتم إرسال برید ألكتروني الى العنوان الذي ذكرتھ في  •

 إجراءات التسجیل.  یجب أن تفتح بریدك األلكتروني و تنقر على الرابط 
 للتحقق من  EZSchoolPay.comالموجود في البرید األلكتروني من موقع 

 صحة فتح حسابك.
 ك الذي فتحتھ في بمجرد إثبات صحة حسابك ، یمكنك البدء بأستخدام حساب •

 .EZSchoolPay.comالموقع  

http://ezschoolpay.com/
http://www.ezschoolpay.com/

