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ਬੱਸ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਆਨ-ਲ ਈਨ ਭੁਗਤ ਨ 
 

Visa, MasterCard ਅਤੇ Debit ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
 

1. ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਵਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ, “Fees” (ਫ਼ੀਸ) ਟੈਬ ਡਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਨ ੂੰ  ਚਣੋੁ। 

a) “Detail Fee History” (ਵੇਰਵ ੇਸਵਹਤ ਫ਼ੀਸ ਇਵਤਹਾਸ) ਵਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਾਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ 

ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੀਸ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

b) “Fees for Payment” (ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ) ਵਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਵਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਵਦਸੇਗੀ। 
 

2. ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬਾਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸਕ ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਦਸੇਗਾ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਡਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ ਹੈ। 

a) “Transportation Dept – Bus Fees Only” (ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ – ਵਸਰਫ਼ ਬਿੱਸ ਫ਼ੀਸ) ਚਣੋੁ। 
 

3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਾਂ “Detail Fee History” ਚਣੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ “Fees for Payment” ’ਤੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ। 

a) “Pay Line” (ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਈਨ) ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰ,ੋ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ। 

ਨੋਟ ਕਰ:ੋ ਜੇਕਰ “Pay Line” ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲੇਟੀ ਰੂੰਗ ਦਾ ਵਦਿੱਖ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ 

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ। 

b) ਹਰੇ ਰੂੰਗ ਦੇ “Ready to Pay” (ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਤਆਰ) ਬਟਨ ਨ ੂੰ  ਦਬਾਓ। 

c) ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ: “Make Payment” (ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ) ਜਾਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 

“Close” (ਬੂੰਦ ਕਰੋ)। 
 

4. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜੋ੍੍। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਵਸਸਟਮ ‘ਤੇ ਭੇਵਜਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾਕਰੀ ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕ ਲ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ। 
 

5. ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ, ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ,ੋ ਫੇਰ “Process Transaction” 

(ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ ਰੀ ਕਰੋ) ‘ਤੇ ਕਵਲਿੱਕ ਕਰੋ। 
 

6. ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਰਸੀਦ ਵਪਰੂੰਟ ਕਰ 

ਸਕੋਗੇ। 
 

7. ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ। 


