Public Schools
Learning to Succeed
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,.

)

paypams
'

.

-- - - ,J

payPAMS é u m a m a n e i r a s e g u r a e c o n v e n i e n t e
de fazer pagamentos na conta de almoço de
seu filho através da internet
CONVENIENTE
Pela Internet ou

FERRAMENTAS INTERESSANTES

Configure alertas para saldo

telemóveis iOS

baixo e pagamentos

Android

automáticos, veja seu saldo e
histórico de conta, incluindo
refeições e lanches comprados

SEGURO E PROTEGIDO
Suas informações são
criptografadas para aumentar a
segurança em sistemas com o
mais alto grau de conformidade
medido pelo padrão de

OPÇÕES FLEXíVEIS
DE PAGAMENTO
Visa, Mastercard, Discover, ACH,
e Paypal

segurança da Indústria de
Cartões de Pagamento.

• Acesso grátis a sua conta 24 horas por dia
• Notificações grátis de pagamentos e saldo baixo
• Visualização grátis de seu histórico de transações
• Tranquilidade – ninguém mais vai perder o dinheiro do almoço!

NOVOS USUÁRIOS - Cadastre-se Agora:

1. Vá a PayPAMS.com e clique no botão “Cadastre-se Agora!” na
pagina principal.
2. Selecione seu estado, depois selecione seu distrito escolar.
3. Crie um nome de usuário e senha e digite sua informação de contato
4. Adicione filhos à sua conta
5. Faça pagamentos ou configure pagamentos automáticos baseados em
saldo baixo
(Há uma tarifa de $1.95 por aluno)

Dicas úteis durante o cadastro:

1. Nome de usuário: Crie um nome de usuário original. Se o sistema indicar
que o nome de usuário já esta em uso, selecione um nome de usuário
diferente.
2. Contas Duplicadas: Se o sistema indicar que já existe uma conta com o
mesmo numero de telefone ou endereço de e-mail, contacte o
departamento de assistência ao cliente na página “Fale Conosco”.
3. Saldo da conta de refeições e compras na cantina: Demora 1-2
dias úteis antes que a informação de saldos e compras na cantina esteja
disponível para novos inscritos. No entanto, você pode fazer pagamentos
imediatamente após o cadastro. Se você não conseguir visualizar os saldos
dois dias depois de ter adicionado o aluno na conta, entre em contato com
o nosso serviço de suporte ao cliente na página "Fale Conosco”.
Notificações de e-mail devido a baixo saldo na conta

Para certificar-se de que e-mails de PayPAMS não sejam bloqueados,
adicione customerservice·@paypams.com a sua agenda de endereços
e lista de remetentes seguros.
Precisa de ajuda?

Por favor, visite PayPAMS.com e clique 'Ajuda' para navegar até o
Centro de Ajuda PayPAMS
P232- PO Food Services PAYPAMS Letter

