Public Schools
Learning to Succeed

Các trường Công
lập Portland phấn
khởi mời quý vị sử
dụng dịch vụ payPams
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payPAMS l à m ộ t d ị c h v ụ t i ệ n í c h v à a n t o à n đ ể t r ả
tiền trên mạng vào tài khoản ăn trưa cho học sinh
THUẬN TIỆN

CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH

Có thể trả tiền trên mạng hay qua

Thiết lập hệ thống cảnh báo khi có

các điện thoại iOS hay Android

số dư thấp hay đến hạn trả tiền, xem

số dư trong tài khoản và các giao dịch,
kể cả các lần mua bữa trưa hay mua các
thức ăn vặt.

AN TOÀN & BẢO MẬT

CÁC PHƯƠNG ÁN

Thông tin của quý vị được

TRẢ TIỀN LINH ĐỘNG

mã hóa để tăng thêm phần bảo mật

Thẻ Visa, Mastercard, Discover,

trong hệ thống với mức độ tuân thủ
cao nhất đo bằng tiêu chuẩn an ninh
trong công nghiệp thanh toán bằng
thẻ.

ACH, và Paypal

• Truy cập miễn phí vào tài khoản của quý vị 24 giờ mỗi ngày
• Miễn phí nhắc nhở khi tài khoản gần hết tiền hay đến hạn trả tiền
• Miễn phí xem lịch sử các giao dịch
• Yên tâm không lo bị làm mất tiền ăn trưa!

CÁC NGƯỜI MỚI SỬ DỤNG – Hãy đăng ký sử dụng ngay bây giờ:

1. Hãy vào trang PayPAMS.com và nhấp vào nút 11Sign Up Now!" trên trang nhà
2. Hãy bấm chọn tiểu bang của quý vị đang ở, chọn học khu
3. Hãy tạo ra một Tên người sử dụng – username- và mật mã - password – v à g õ
vào thông tin liên hệ của quý vị
4. Gõ tên con của quý vị vào tài khoản của quý vị
5. Thanh toán tiền ăn hay thiết lập chế độ trả tiền tự động dựa trên số dư thấp
(Phải trả phí là $1.95 cho mỗi học sinh)

Những mách bảo hữu ích khi đăng ký:

1. Tên người sử dụng – Username: Hãy tạo một username độc đáo riêng của quý vị.
Nếu máy báo cho biết tên đó đã có người dùng thì hãy tạo ra một tên khác.
2. Tài khoản trùng lắp: Nếu máy báo cho hay rằng tài khoản này đang hiện có với
cùng số điện thoại, hay địa chỉ email thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách
hàng trên trang “Contact Us”.
3. Số dư của tài khoản mua bữa ăn và các giao dịch khác tại Cafeteria:
Cần 1 đến 2 ngày để các thông tin giao dịch của người mới
đăng ký thể hiện trên mạng. Tuy nhiên, quý vị có thể thanh
toán tiền ngay sau khi đăng ký. Nếu quý vị không thể vào xem
số dư tài khoản của mình sau hai ngày đã đăng ký tên con của
mình vào thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng trên trang
“Contact Us”.
4. Email thông báo số dư còn ít
Để đảm bảo nhận được những email từ PayPams, quý vị hãy thêm địa chỉ email
customerservice·@paypams.com vào trong sổ địa chỉ email và danh sách an
toàn của quý vị
Cần được giúp đỡ?

Hãy vào trang PayPAMS.com và bấm vào chỗ 'Help' đ ể đ ư ợ c đ ư a
đ ế n Trung tâm trợ giúp của PayPams- PayPAMS Help Center
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