Online Payments Now Available
Purchase items, pay fees and dues online with credit, debit or Echeck!

Set up your Online Account in less than 5 minutes!
Step 1: Go to https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com
Step 2: Register by selecting the “Get Started Today” link and fill in the
required fields to create your profile.
Step 3: After you receive the confirmation email, click the school cash link and
add each of your children to your household account.
Convenient: Payments can be made 24 hours a day, 7 days a week
Safe: Your child won't be carrying cash or checks to and from school
Timely: Payments are immediately reflected online
Secure: Private and secure transmissions of payment
Accessible: View purchases and payment history online anytime
Languages: Website available in English or Spanish

Frequently Asked Questions
Can each parent have a separate account?
Yes. School Cash Online was designed for parents, grandparents, guardians etc. to have individual accounts.
The student can be added to as many as five different “parent” accounts.
What student information do I need?
You will need student(s) name, birth date and home campus.

Can I register more than one child?
Yes, you can register up to eight children (students) to your account. You will need the relevant registration
information for each child that you would like to add to your account. If you need to register more than eight
children, please contact the Parent Help Desk.
Is School Cash Safe?
Our system adheres to the highest industry standards of safety. School Cash Online is PCI compliant, CSAE
3416 certified, and HTTP Secure.
Support
For assistance call 1.866.961.1803 or email parenthelp@schoolcashonline.com

¡Ya está disponible la opción para hacer pagos
en línea!
¡Abra su cuenta en línea en menos de 5 minutos!
1er Paso: Visite: https://cyfair.schoolcashonline.com
2do Paso: Inscríbase escogiendo el enlace “Empiece hoy” y llenando los
campos requeridos para crear su perfil.
3er Paso: Después de recibir confirmación por correo electrónico, seleccione la
opción ‘haga clic aquí’, ingrese y agregue a sus hijos a la cuenta de su familia.
Conveniente: Los pagos pueden hacerse 24 horas al día, 7 días a la semana
Seguro: Su hijo no tendrá que llevar dinero en efectivo o cheques a la escuela
Puntual: Los pagos se reflejan de inmediato en línea
Confiable: Las transmisiones de pago son privadas y seguras
Accesible: Permite ver siempre el historial de compras y de pagos en línea
Idiomas: El sitio web está disponible en inglés y en español

Preguntas frecuentes
¿Puede cada padre tener una cuenta separada?
Sí. School Cash Online fue diseñado para que tanto padres como tutores legales, abuelos, etc. tengan cuentas
individuales. Cada estudiante se puede agregar hasta en cinco cuentas de “padres” diferentes.
¿Qué datos del estudiante son necesarios?
Usted va a necesitar el nombre completo, la fecha de nacimiento y la escuela de domicilio de su hijo.
¿Puedo inscribir a más de un niño?
Sí, usted puede agregar hasta ocho niños en su cuenta. Para ello, usted va a necesitar información de
inscripción para cada niño que quiera agregar a su cuenta. Si necesita agregar más de ocho niños, sírvase
contactar a la línea directa para padres.
El sistema School Cash Online, ¿es confiable?
Nuestro sistema se adhiere a los más altos estándares de seguridad de la industria. School Cash Online
cumple con la normativa PCI, está certificado con CSAE 3416 y ofrece el protocolo de aplicación HTTP.
Apoyo
Si necesita ayuda, llame gratis al 1.866.961.1803 o envíe un mensaje electrónico a:
parenthelp@schoolcashonline.com

Thanh toán hóa đơn trực tuyến bây giờ
Mua món hàng, trả phí tổn trực tuyến bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ngân phiếu điện tử!

Thiết lập tài khoản trực tuyến trong vòng chưa tới 5 phút!
Bước 1: Truy cập https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com
Bước 2: Đăng ký bằng cách chọn liên kết “Bắt đầu hôm nay” và điền các
trường cần thiết để tạo hồ sơ của bạn.
Bước 3: Sau khi nhận email xác nhận, nhấp liên kết School Cash và ghi thêm
mỗi con em của bạn vào tài khoản hộ gia đình.
Thuận tiện: Có thể trả tiền 24/24, 7 ngày trong tuần
An toàn: Con em của bạn không cần mang tiền mặt hay ngân phiếu đến trường
Kịp thời: Số tiền đã trả hiển thị ngay trên mạng
Chắc chắn: Chuyển tiền chi trả an toàn và kín đáo
Tiện sử dụng: Xem trực tuyến quá trình mua sắm và chi trả bất kỳ lúc nào
Ngôn ngữ: Có trang mạng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha

Hỏi Đáp
Cha và mẹ mỗi người có tài khoản riêng được không?
Được. School Cash Online được thiết kế để cha mẹ, ông bà, người giám hộ v.v. mỗi người có thể có tài khoản riêng.
Học sinh có thể được thêm vào tối đa năm tài khoản "phụ huynh" khác nhau.
Tôi cần những thông tin nào của học sinh?

Bạn sẽ cần tên của (các) học sinh, ngày sinh và nhà trường chính.
Tôi đăng ký nhiều hơn một trẻ được không?
Được, bạn có thể đăng ký cho đến tám trẻ (học sinh) cho tài khoản mình. Bạn sẽ cần những thông tin đăng ký liên quan cho
mỗi trẻ mà bạn muốn thêm vào tài khoản. Nếu bạn cần đăng ký nhiều hơn tám trẻ, vui lòng liên hệ với Quầy hỗ trợ phụy
huynh.
School Cash có an toàn không?
Hệ thống của chúng tôi tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất về sự an toàn. School Cash Online tuân thủ PCI, được
chứng nhận CSAE 3416 và an toàn theo quy định HTTP Secure.

Hỗ trợ
Để được giúp đỡ, xin gọi 1.866.961.1803 hoặc gửi email đến parenthelp@schoolcashonline.com

