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Instrucțiuni pentru părinți

Dragi părinți și îngrijitori,

Am dori să vă prezentăm noul nostru sistem de plăți, Money School.

The School Money este un sistem online ușor și sigur, care vă va permite să plătiți banii pentru cină, excursii,
vizite rezidențiale, Mic dejun Club, cluburi după școală, lecții de muzică și uniformă școlară.

Pasul 1 - Conectarea la banii școlii

Mai întâi, deschideți o pagină web și accesați www.schoolmoney.co.uk

Apoi veți vedea un buton în colțul din dreapta sus, pe care scrie „Părinți - Faceți clic aici pentru a vă conecta”

Pentru a vă conecta, veți avea nevoie de numărul dvs. de telefon mobil, de o adresă de e-mail și de parola pe
care v-am trimis-o prin SMS. Dacă nu ați primit acest lucru, vă rugăm să contactați biroul școlii.

După ce v-ați conectat, va apărea o casetă pop-up care va cere numele copilului dumneavoastră. Acest lucru
trebuie scris în același mod în care îl avem în sistemul nostru, de ex. Samuel, nu Sam.

Dacă aveți mai mulți copii care frecventează școala noastră, plățile lor vor apărea sub numele lor, care sunt
listate alfabetic.

După ce ați introdus acest lucru și ați selectat „confirmați”, veți fi conectat la contul dvs.

Pasul 2 - Efectuarea unei plăți

Toate restanțele bănești pe care le-a acumulat copilul dvs. vor apărea pe listă, urmate de plăți pe care școala le-a
stabilit pentru lucruri precum excursii, cluburi și alte taxe.

Pentru a plăti un articol, selectați semnul + de lângă plată. Aceasta va adăuga plata în coș și va transforma plata
în galben pentru a arăta că a fost selectată.

Este posibil să constatați că unele dintre plățile dvs. sunt evidențiate într-o altă culoare;

Verde: aceasta înseamnă că puteți plăti suma în bucăți mai mici până la data scadenței, când va trebui să o
achitați integral. Faceți clic în caseta verde și modificați suma.

Portocaliu: aceasta înseamnă că puteți plăti cât de mult doriți pentru această plată. Puteți plăti fie mai mult, fie
mai puțin decât suma indicată.

Este posibil să observați că unele dintre scadențe sunt în gri și altele sunt în roșu. Datele scadente care sunt
roșii sunt plăți restante și trebuie plătite cât mai curând posibil.



După ce ați selectat toate plățile pe care doriți să le achiziționați, le veți găsi în partea dreaptă a ecranului. Puteți
elimina articole din coș făcând clic pe X de lângă articol. După ce sunteți gata de check-out, selectați butonul
„Efectuați plata”.

Acest lucru vă va duce la un ecran în care puteți introduce detaliile cardului dvs., va trebui să le introduceți de
fiecare dată când plătiți pe acest sistem, deoarece, din motive de securitate, acestea nu stochează niciun detaliu
al cardului de credit / debit.

Odată ce plata a trecut printr-o confirmare va apărea pe ecran și vi se va trimite un e-mail.

Bani la cină

Când trebuie să completați banii pentru cină ai copilului, trebuie să accesați secțiunea „Dine”, care se poate face
prin meniul din partea stângă a ecranului.

Apoi, va apărea un ecran care arată soldul cinei pentru copilul dvs. cu o opțiune de completare mai jos.

Pentru a completa, modificați costul din caseta verde cu suma pe care doriți să o plătiți și faceți clic pe semnul +.
Aceasta va adăuga costul la coșul din dreapta.

Consimțământul părinților

Este posibil să vă cerem să vă dați consimțământul atunci când efectuați o plată pentru excursiile școlare.
Pentru aceasta, selectați „Consimțământul părinților” din meniul din stânga și bifați casetele pentru care dați
consimțământul. Apare apoi o casetă pop-up pentru a vă informa că a fost salvată.

Istorie

Dacă doriți să știți ce tranzacții ați făcut, puteți găsi acest lucru în secțiunea Istoric, din meniul din partea stângă
a ecranului.

Prima filă se numește „Istoricul tranzacțiilor”. Această filă oferă o defalcare a oricăror plăți efectuate.

Fila „Istoricul cinei” vă va oferi o defalcare a cinelor pe care le-a luat copilul dvs. și dacă nu ați plătit pentru ele.

Vă rog să mergeți acasă - este destul de ușor - la fel ca cumpărăturile online!

Dacă încă te lupți, dă-ne un telefon sau intră și vom fi bucuroși să te ajutăm.

Planul nostru este să mergem fără bani, la timp, când sunteți cu toții încrezători în noul sistem.

Sperăm că acest lucru vă va ajuta să plătiți mult mai ușor pentru toți.

Cu stimă

Sara Moore
Șef de școală


