CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN MONTGOMERY
Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm & Dinh Dưỡng
MySchoolBucks là một dịch vụ tùy chọn cho các phụ huynh để
xem những lần mua mới đây và trả tiền trước vào tài khoản nhà ăn
của con họ cho các bữa ăn sáng, ăn trưa và các bữa ăn tùy chọn
thông qua mạng internet với thẻ tín dụng/thẻ nạp tiền. Dịch vụ
này được cung cấp để tạo thuận tiện cho các gia đình nào muốn
tham gia. Bằng cách tạo một tài khoản an toàn trên mạng, các phụ
huynh có thể quản lý tài khoản của con em họ.

DỄ DÀNG

Đăng ký và đóng tiền đơn giản và hoàn tất trên mạng.
Một khi tài khoản của quý vị đã được lập, quý vị có thể kiểm lại số tiền còn
trong tài khoản, xem các lần mua của em học sinh, và đóng tiền vào tài
khoản của con quý vị từ máy điện toán của quý vị.

THUẬN TIỆN

Thông tin cá nhân và thẻ thanh toán của quý vị được bảo vệ bởi một hệ
thống an ninh trên mạng tân tiến nhất.

AN TOÀN

Với chọn lựa trả tiền tự động, trong tài khoản của con quý vị sẽ luôn luôn
có tiền. Khi số tiền kết dư trong tài khoản xuống thấp, tài khoản sẽ tự động
được nạp thêm tiền.

CHỈ MỘT LẦN
THÔNG BÁO QUA E-MAIL
VỀ SỐ KẾT DƯ THẤP

Phụ huynh có thể nhận được một tin nhắn qua e-mail khi số kết dư trong
tài khoản con quý vị xuống thấp.

KHẢ DỤNG NGAY
NGÀY HÔM SAU

Các khoản thanh toán trước thông thường sẽ có tại trường ngay vào ngày
hôm sau.
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Vào www.MySchoolBucks.com và
bấm vào "Sign up today!” (Đăng
Ký hôm nay!)
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Tạo một tài khoản cho quý vị, và
(TÙY Ý)
Chọn Một Cách Trả Tiền Bữa Ăn
thêm tên các con quý vị vào. Quý
Cung cấp thông tin thẻ tín dụng
để thanh toán trước, hay chọn
vị sẽ cần tên học sinh (đúng như hay thẻ nạp tiền, nếu quý vị muốn
tên con quý vị để xem các lần
tên viết trên phiếu điểm của các
thanh toán trước cho tài khoản
mua mới nhất tại nhà ăn.
em), trường học, cấp lớp, ngày
nhà ăn của con quý vị.
sinh, và số ID học sinh sáu con số
(không phải là số PIN của các em)

QUAN TRỌNG

Có một lệ phí tiện dụng $1.95 cho mỗi lần trả tiền. Tất cả các lệ phí sẽ được hiện rõ vào lúc trả tiền. Quý vị không mất một phí tổn
nào để thiết lập một tài khoản và kiểm soát sự chi tiêu của con quý vị hay các thông báo về số kết dư thấp. Trường học cũng như
Phòng Dịch Vụ Thực Phẩm & Dinh Dưỡng không nhận được bất cứ một lợi nhuận nào từ việc cung cấp dịch vụ này. Các lệ phí chỉ
có liên hệ đến việc xử lý các thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ nạp tiền trên mạng. Dịch vụ này là tùy chọn — trường học sẽ tiếp tục
nhận chi phiếu và tiền mặt cho các bữa ăn tại nhà ăn.

Xin gọi miễn phí cho trung tâm hỗ trợ khách hàng của MySchoolBucks tại 1-855-832-5226 để được giúp đỡ
về việc đăng ký hay về câu hỏi liên quan đến tài khoản của quý vị.

