ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕੂ ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ
ਸ ਾਂਭ-ਸੰਭ ਲ/ਟ੍ ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ/ਕਸਟੋਿੀਅਲ
ਡਸਖਲ ਈ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕੇਂਦਰ
1985 Grassmere Road, West St. Paul, MB R4A 6A3
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 204-338-7051 ਜ ਾਂ 204-338-7991 ਫ਼ੈਕਸ: 204-334-6889

ਬੱਸ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈਕਟ ਆਨ-ਲ ਈਨ ਭੁ ਗਤ ਨ
Visa, MasterCard ਅਤੇ Debit ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
1.

ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈ ਕਟ ਵਵਿੱਚ ਲੌ ਗ-ਇਨ ਕਰੋ, “Fees” (ਫ਼ੀਸ) ਟੈਬ ਡਰੌ ਪ-ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
a) “Detail Fee History” (ਵੇਰਵੇ ਸਵਹਤ ਫ਼ੀਸ ਇਵਤਹਾਸ) ਵਵਿੱਚ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ
ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਾਂ।
b) “Fees for Payment” (ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ) ਵਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਵਦਸੇਗੀ।

2.

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਇਿੱਕ ਬਾਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਦਸੇਗਾ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਡਰੌ ਪ-ਡਾਊਨ ਬਾਕਸ ਹੈ।
a) “Transportation Dept – Bus Fees Only” (ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ – ਵਸਰਫ਼ ਬਿੱਸ ਫ਼ੀਸ) ਚੁਣੋ।

3.

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਾਂ “Detail Fee History” ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ “Fees for Payment” ’ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।
a) “Pay Line” (ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਈਨ) ਕਾਲਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ।
ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ “Pay Line” ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਲੇ ਟੀ 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” (ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਵਤਆਰ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
c) ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ: “Make Payment” (ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ) ਜਾਾਂ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ
“Close” (ਬੂੰਦ ਕਰੋ)।

4.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰ ੀਨ ‘ਤੇ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍੍ੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰੋਸੈਵਸੂੰਗ ਵਸਸਟਮ ‘ਤੇ ਭੇਵਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰ ੈਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾਕਰੀ ਸੈਵਨ ਓਕਸ ਸਕਲ ਵਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਲੋਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ।

5.

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ, ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ “Process Transaction”
(ਟਰਾਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਰੀ ਕਰੋ) ‘ਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰੋ।

6.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਭੁ ਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਕਨੈ ਕਟ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਵਜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਇਿੱਕ ਰਸੀਦ ਵਪਰੂੰਟ ਕਰ
ਸਕੋਗੇ।

7.

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ।

