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February 12, 2018
அபாத ெப றவ/பா காவல அறிவ ,
பாடசாைல பிைளகளி ெப ேறா ம  பா காவலக தம பிைளககான
பாடசாைல கடண!கைள நைட#ைற $றிேப%க, வ&டாத '(க ம  வ$)
பிரயாண!க ேபாற விடய!ககாக ெச,-த # ப%ெபா. , இல$வான ஒ&
#ைறயி( பா காபான, ெசௗகாியமான ஒ& வழியி( அத $ாிய பண க%வத காக 34(
கா5 ஓைல(School Cash Online) எற ஓ இைணய- தள-திைன ெராெறாேரா
மாவட பாடசாைல8 சைப ஆரபி- ைவ- ள . இத 34( கா5 ஓைல
இைணய-தள உபேயாக ஏ பா=ைன எ!க பாடசாைல8 ச>க-தின February 12, 2018
திகதிய ஆரபி$ வார ெதாடக பயப%-த #=?
உ!க பிைள$ ெபா& கிற பாடசாைல கடண!க யா@ இத 34( கா5
ஓைல இைணய-தள-தி( ெவளியிடப% இ&$. இ!$ நீ!க உ!கைள பதி@
ெசBத பி) ஒ& ெடபி அ(ல கிெற= கா (debit or credit card) வ!கி அைடைய
ெகாC% நீ!க உ!க$ ேவC=ய ெபா&கைள அ(ல நிகD@ககான அEமதிைய
வா!கி ெகாள #=?. பாடசாைலயி( விைல ெகா%- வா!க 4=ய ஒ& )திய அச
ெவளிவ& ெபா. அதைன நீ!க இத இைணய- தள-தி( பாக 4=யதாக இ&$.
கடண ேதைவப% ஒ& )திய நிகD@ பாடசாைலயி( உ!க பிைளெகன ஏ பா%
ெசBயப% ெபா. அ ப றி உ!க$ விேசட அறிவி-த( கிைட$
எ பா=ைன? நீ!க இ!$ ெப  ெகாளலா.
இத இைணய தள
கான பதிைற February 12, 2018 திகதிய ஆரபி  வார
ெதாட க நைடைற  வ.
வ 34( கா5 ஓைல இைணய- தள-தி( உ!கைள
பதி@ ெசBவத $- தய@ ெசB https://tdsb.schoolcashonline.com எற இைணய-தள ெச
“Get Started Today” (இேற ஆரபி?!க) எபைத- ெதாி@ ெசB அ!$ விபாிகப% 3
பதி@ ப=#ைறகைள Hரணமா$!க. இபதி@ #ைற ப றி ேமலதிக தகவIைன
ெபவத $ இக=த-தட அEபப% உள ைகபிரJர-ைத ப=-  பா&!க.
உ!க பதி@ #=த பி) கணினி வழியாக உ!க$ மினKச( அறிவி) ஒ
அEபி ைவகப%. அதி( நீ!க இத இைணய- தள-தி தகவைல எெபா.
ெதாடக பாைவயிடலா எ $றிபிடப% இ&$.
பதி@ #ைற அ(ல 34( கா5 ஓைல ெசய(#ைற ப றி உ!களிட ேகவிக
உCெடறா(, தய@ெசB 34( கா5 ஓைல இைணய-தள பக-தி ேம )ற-தி(
உள “Get Help” (உதவி ெப!க) எற ெதாிவிைன ெதாி@ ெசB?!க. அ- ட நீ!க
34( கா5 ஓைல ெப ேறா உதவி பணிLட (Help Desk) எப ட 1-866-961-

1803 ெதாைலேபசி இலக-தி( அ(ல parenthelp@schoolcashonline.com எற மினKச(
#கவாி வழியாக@ ெதாட) ெகாள #=?. பதி@ ெசB? நைட#ைற, அEமதி
$றிN%(password) மீளெபத(, உ!க ெபயாி( உள கணகிைன அO$த( அ(ல
பண ெகா%பன@ பிர8சிைனக ஆகியவ றி( ெப ேறா/பா காவலக$
உத@வத காக ெப ேறா உதவி பணிLட உள .
ேநைம?ட,
I. Bain
Principal
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