
 

 !ښوونځي فیس تادیات خورا اسانه شوي PWCSد 

 
PWCS ې نوی سیستم اعالنولو ته لیواله دی ته  !زموږ د آنالین تادی  ، د بیر د وخت، پیسو او کاغذ ضایع کیدو د کمولو هڅه کې

  او د خوندي آنالین ویبسایټ راستنیدونکو زده کوونکو والدین  
  پیل کې د اوږدو قطارو څخه ځان وسای 

  د ښوونځ 
کویل ش 

  فیسونه ورکړي
ې له الرې الرسش ورته لري د خپلو ماشومانو ښوونځ 

ې د الندې ویب پای    :له الرې چ 
 

shttps://www.studentquickpay.com/pwc 
 

ې  ې په مختلفو ښوونځیو کې ډیری ماشومان لري، دا ټول به ستاسو موروپالر د آنالین تادی  که تاسو یو موروپالر یاست چ 
  
  ارزول شوي فیسونه، فعل   .حساب الندې یوځای راښکاره ش 

د یو څو موس موږک کلیکونو رسه، والدین کویل ش 
ې د  .اشومانو فیس تادیه کړيبقایاجات وګوري، او په یوه معامله کې د خپلو ټولو م ،  Visa،Visa Debit ،MasterCardتادی 

   MasterCard Debitاو 
 .له الرې کیدیل ش 

 

 وکړئ الندی ادرس ته بریښنالیک واستوئ  
 :د حساب جوړولو او سیستم کارولو په اړه پوښتنو لپاره، مهربای 

creditcard@pwcs.edu 
  

   رسه اړیکه ونیس  
  وکړئ د خپل ماشوم له ښوونځ 

 .د فیسونو په اړه د عموم  معلوماتو لپاره، مهربای 
 

  فیسونو تادیه وکړئ PWCSد 
زموږ د فیس  .موروپالر په توګه، تاسو اختیار لرئ د آنالین یو شمیر الزم  او انتخای   ښوونځ 

ې سیستم    فیسونو تادیه کولو اسانه او خوندي الر مدیریت او آنالین تادی 
ستاسو د کور یا دفی  څخه په راحت رسه د ښوونځ 

  .ده
 

ې سیستم تاسو ته اجازه درکوي د الندې شیانو لپاره تادیه وکړئ PWCSد   :آنالین تادی 

 د زده کړې فیس 
  ې

 د اطالعنامې غوښتن 
 د آالتو کرایه کول 
  د موټر چلولو زده کړه- Behind the Wheel 
  برنامې  

 د دوی   ښوونځ 
 د فعالیت فیسونه  
  د کتابتون جریمې  
 د ساچې سفر فیسونه  
 او نور ډیر! 

 

ئ د  ې  PWCSتاسو کویل ش  ې سیستم وکاروئ چ   :آنالین تادی 

 ټاکل شوي فیسونه تادیه کړئ  
 د ښوونځ 

 ۍ ټولو زده کوونکو لپاره د فیس تادیه وکړئ
 په یوه وخت کې ستاسو د کوری 

  ې تار  یخچه وګورئد خپلې تادی 
 ړ کړئ  آنالین فورمې وګورئ او بشی 
 ې په یو ځای کې وګورئ  خپل ټول راتلونک  د فیس تادی 
 ې رسیدونه پرنټ کړئ  د تادی 
 د زده کوونک  حساب بیانات پرنټ کړئ 

 
ې  PWCSد   

ې سیستم کارولو ګټ   :آنالین تادی 

   
 کریډیټ کارت یا ډیبټ کارت من 

 Office of Finance-RYCOR Online Payment Newsletter-Pashto

https://www.studentquickpay.com/pwcs
mailto:creditcard@pwcs.edu
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  وړاندې کوياسانه او خوندي ټرانزکشن یا راکړه ورکړه 
  ساعته شتون لري 24په ورځ کې 
 په یو ځای کې د ډیری فیسونو تادیه کولو اسانتیا 
 نیټ اتصال شتون ولري ې د انی ړ  د هر ځای څخه د الرسش  وړ چ 
   دفی  د  

په محاسبه او د زده کوونک  فیس معلوماتو سیستمونو کې په الش  ډول د معلوماتو داخلولو کې د ښوونځ 
 خوندي کويکارمندانو وخت 

 د والدینو او معارف ریاست لپاره د فیس مدیریت او راټولولو پروشې منظمې کوي 
 او معارف ریاست په کچه د غوره فیس راپور ورکول برابروي  

 د ښوونځ 
 
 

 زه څنګه کویل شم یو د موروپالر حساب جوړ کړم؟

  د ژیړ ،  .آیکون باندې کلیک وکړئ د ننوتلود ویبسايت په کور پاڼه کې

  د ،  
ې د ننوتلو کړکۍ راخالصه ش   .بټ ړ  باندې کلیک وکړئ حساب جوړ کړئکله چ 
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 حساب جوړ کړئ

 د خپل لومړي نوم، اخري نوم او بریښنالیک سره نوملیکنه وکړئ. 
 یو رمز غوره کړئ او خپل رمز تایید کړئ. 

 په راتلونکی بټن کلیک وکړئ.



 

 

 

4 

 

 زده کوونک  خپل حساب ته اضافه کړئ
 

  کوونکي اضافه کړئ بټن باندې کلیک وکړئزده 

  خپل د موروپالر حساب ته د زده کوونکو اضافه کولو لپاره، ستاسو د ماشومانو د زده کوونکيID  شمیرې او اخري نوم

 .ته به اړتیا وي
 په زده کوونکي اضافه کړئ بټن کلیک وکړئ 
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  څرګند شي که چیرې دوی په بریالیتوب سره ستاسو حساب زده کوونکی باید د لینک یا ربط شوي حساب کړکۍ الندې

 .ته اضافه شوي وي
 



 

 

 

6 

 

  که تاسو خپل حساب ته د اضافه کولو لپاره ډیر ماشومان ولرئ، نو بیا د زده کوونکو اضافه کولو بټن باندې کلیک

 .وکړئ او پورته مرحلې تکرار کړئ
  دا به  .بټن باندې کلیک وکړئ او د کارمند حساب جوړ کړئکه تاسو یو له کارمندانو څخه یاست، د کارمند نوملیکنه

 .تاسو ته د موجود هرډول کارمندانو فورمو د مشاهدې امکان برابر کړي
  زه د میلمه په ډول د نوملیکنې بشپړولو وړاندیز هم کوم ځکه چې دلته به د عامو خلکو لپاره توکي شتون ولري لکه د

Hylton Planetarium ته ټیکټونه. 
  تاسو خپل حساب ته د اضافه کولو لپاره نور ماشومان نلرئ، د سرته رسیدلو بټن باندې کلیک وکړئکه. 
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 لنډیز پاڼه
که تاسو د موروپالر حساب سره تړلي له یو څخه ډیر زده کوونکي لرئ، نو تاسو به د لنډیز لومړۍ پاڼې ته راوړل شئ، چیرې 

د زده کوونکي انفرادي ټب باندې کلیک وکړئ  .ستاسو حساب سره تړلي ديچې تاسو کولی شئ ټول هغه ماشومان وګورئ چې 

 .ترڅو د هغوی فیسونه وګورئ، آنالین فارمونه ډک کړئ، او آنالین تادیه وکړئ
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 د زده کوونک  انفرادي حساب
دي زده کوونکي حساب که تاسو یوازې یو زده کوونکی خپل د موروپالر حساب سره وصل کړئ، تاسو به سمدستي د هغوی انفرا

کله چې چمتو  .ته راوړل شئ، چیرې چې تاسو کولی شئ د هغوی فیسونه وګورئ او خپل کارټ کې اختیاري توکي اضافه کړئ

شي، تاسو کولی شئ د چک آوټ کولو او آنالین تادیې کولو لپاره په ښي الس کونج کې د شاپینګ کارټ آیکون باندې کلیک 

 .وکړئ
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 ادیه وکړئآنالین ت
حساب بقایا بیاکتنه ترسره کړئ، مهرباني وکړئ د چیک آوټ کولو لپاره د ښي الس الس ( و)کله چې تاسو د خپل زده کوونکي

والدین کولی شي یوه آنالین تادیه وکړي چې ډیری ماشومان، غیر محدود  .کونج کې د شاپینګ کارټ آیکون باندې کلیک وکړئ

 .معارف ریاست په بیالبیلو ښوونځیو کې پکې شامل ويفیسونه او اختیاري توکي د 
 

 


	د PWCS ښوونځي فیس تادیات خورا اسانه شوي!
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