سداد الرسوم الدراسية
أصبح يف غاية السهولة
سدد رسومك الدراسية بعملتك دون أي متاعب أو رسوم معالجة أو تأخري.

سدد رسومك بإجراء  6خطوات بسيطة

:الوصول إىل خيار تحويل األموال الدولية عند سداد دفعة يف
mygfu.georgefox.edu

ادخل لك تفاصيل

أدخل تفاصيل الطالبية الخاصة بك  1:ستب
اخرت العملة األجنبية يف ظل طريقة الدفع.

اخرت العنارص

حدد العنارص التي ترغب يف الدفع  2:ستب

حدد طريقة الدفع

حدد األجر مع العمالت األجنبية  3:ستب

حدد العملة *
طباعة اإلرشادات
دفع عملية

حدد العنارص التي ترغب يف الدفع وأدخل دفع املبلغ الخاص بالدوالر األمرييك.

اخرت العملة األجنبية يف ظل طريقة الدفع.

أخرت عملتك والدولة *  4:ستب

حدد العملة التي ترغب يف السداد بها وحدد دولتك.

الخطوة  :5طباعة إرشادات التسديد
إرسال دفع للحصول عىل تعليامت الدفع

الخطوة  :6معالجة عملية السداد محل ًيا

أكمل عملية السداد بالبنك الخاص بك أو من خالل الخدمة املرصفية املتوفرة عىل اإلنرتنت باستخدام
اإلرشادات التي قمت بطباعتها.

*ال تتوفر جميع العمالت بسبب التنظيامت املرصفية .ومن ثم إذا مل تظهر عملتك املحلية ،فإمكانك سداد الرسوم بعملة أخرى كالدوالر األمرييك

االتصال بفريق خدمة العمالء:
الرقم املجاين 1.877.218.8829 :
هاتف 1.402.884.3041 :

studentinquiries@westernunion.com

يجب أال تكون عملية سداد
الرسوم الدراسية مكلفة أو
معقدة
دفع بالعملة األجنبية يعطي لك طريقة سهلة لدفع رسوم الطالب الخاص بك:
ال داعي للقلق بشأن أسعار تحويل العمالت
يتم االلت زام بالسعر املعلن ملدة  72ساعة ،لذا سيصل
املبلغ املحول بالكامل دامئًا.

سداد الرسوم بسهولة وفعالية
سدد رسومك الدراسية برسعة واحصل عىل تأكيد
القيد بشكل أرسع.

توفري الرسوم البنكية ورسوم بطاقات االئتامن
استخدم دو ًم ا تحويل مرصيف محيل منخفض التكلفة.

توفري تكاليف املعالجة
ال توجد أي رسوم تحويل يتم دفعها من خالل حلول
أعامل .Western Union

متتع ب راحة البال حول عملية السداد
ستصل مدفوعاتك كاملة ويف املوعد املحدد وبدون أي
استقطاعات أو تأخ ريات.
االتصال بفريق خدمة العمالء:
الرقم املجاين 1.877.218.8829 :
هاتف 1.402.884.3041 :

studentinquiries@westernunion.com

استخدام العملة املحلية
سيتم استالم املبلغ املدفوع بالكامل بالدوالر األمرييك.
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خصيصا لألغراض اإلعالمية فقط وال ينطوي بأي شكل من األشكال عىل أي التزامات يلتزم بها أحد الطرفني.
تم إعداد هذا املنشور
ً
وتخضع العالقة القامئة بينك وبني  WUBSللبنود والرشوط السارية .كام أن هذا املنشور ال يتضمن أي إقرارات أو ضامنات أو رشوط
من أي نوع رصيحة أو ضمنية.
* إذا بالعملة املحلية الخاصة بك غري متوفرة ،يرجى تحديد عملة بديلة أو الخيار الدوالر األمرييك .سوف تتلقى كل الفوائد املذكورة
أعاله مبا يف ذلك أي رسوم الخدمات املرصفية من آليانت أو ويسرتن يونيون لحلول األعامل ،ونرش أرسع من الدفعة إىل حساب
الطالب ،واملدفوعات املشار إليها بشكل كامل.
سائر الشعارات والعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسامء التجارية املشار إليها يف هذه املادة هي ملك ألصحابها.

