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CÁCH TH†C HI“N THANH TOÁN 
Thanh toán h�c phí qua PayMyTuition th˛t an toàn, 
nhanh chóng và thu˛n ti�n. Vui lòng làm theo các 
b�	 c đ�n gi˝n d�	 i đây đ� hoàn tˇt vi�c thanh toán: 
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TRUY C˜P C°NG PAYMYTUITION 
Đăng nh˛p vào tài kho˝n c˙a bˆn, nhˇp vào tab Student Services & Financial 
Aid, ti˘p theo nhˇp vào Records và sau đó nhˇp vào liên k˘t International Payments 
(PayMyTuition) đ� b�t đ�u thanh toán c˙a bˆn. Bˆn cũng có th� truy c˛p tr�c ti˘p 
vào PayMyTuition, ch�n University of South Alabama và nh˛p s� ti�n thanh toán c˙a 
bˆn và qu�c gia bˆn đang thanh toán. 

CH˜N PH°˛NG TH˝C THANH TOÁN 
Xem xét các l�a ch�n thanh toán đ��c cung cˇp và ch�n ph��ng th c thanh toán 
mà bˆn �u tiên. Các l�a ch�n thanh toán bao g m chuy�n kho˝n ngân hàng, th 
ghi n�/th  ghi có b ng đ ng ti�n c˙a n�	 c s� tˆi, thanh toán qua eWallet (ví đi�n t�) 
và các l�a ch�n thanh toán đ�a ph��ng khác. 

NH˙P THÔNG TIN CˆA BˇN 
Vui lòng nh˛p m�t s� thông tin c� b˝n bao g m c˝ mã s� sinh viên c˙a bˆn. Chúng 
tôi s� s� đính kèm thông tin này vào s� ti�n thanh toán c˙a bˆn đ� nhân viên c˙a 
University of South Alabama có th� d� dàng nh˛n bi˘t s� ti�n thanh toán đó. 

TH˘C HI�N THANH TOÁN 
Vui lòng làm theo h�	 ng d�n đ��c cung cˇp đ� chuy�n ti�n vào PayMyTuition qua 
ph��ng th c thanh toán mà bˆn đã ch�n. 

THEO DÕI & XÁC NH˙N 
Theo dõi s� ti�n thanh toán c˙a bˆn bˇt c  lúc nào b ng cách đăng nh˛p vào khi�n 
PayMyTuition Dashboard. Nh˛n tin nh�n SMS, thông tin c˛p nh˛t tình trˆng qua email 
và xác nh˛n th�i gian s� ti�n thanh toán c˙a bˆn đ��c chuy�n thành công. 

S� đi�n thoˆi mi�n phí tˆi Hoa Kỳ & Canada: 1.855.663.6839 
S� đi�n thoˆi n�i hˆt tˆi Hoa Kỳ: + 201.209.1939 
S� đi�n thoˆi n�i hˆt tˆi Canada: + 905.305.9053 M�c phí t�t An toàn H� tr� 
Email: support@paymytuition.com 
Web: www.paymytuition.com 
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