
  
 

                                                                

The Columbus City School District does not discriminate based upon sex, race, color, national origin, religion, age, disability, sexual orientation, 

gender identity/expression, ancestry, familial status or military status with regard to admission, access, treatment or employment. This policy is 
applicable in all district programs and activities. 
 

 

Stanley J. Bahorek, Treasurer/CFO 

         Office of the Treasurer 
                                 270 E. State Street 

                          Columbus, Ohio 43215 

                                  Ph. 614-365-6400 

                                 Fax 614-365-5628 

              sbahorek@columbus.k12.oh.us  

 

 

 

 
Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 
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 الى عائالت طالب مدارس مدينة كولمبوس االعزاء:

 

تقدر مدارس مدينة كولومبوس الصدق والنزاهة. نحن ملتزمون بترسيخ معايير أخالقية عالية وتعزيز السلوك الذي يعزز ثقة 

 الجمهور والثقة في نزاهة عملنا.

 

الراحة لعائالتنا مع الحد أيًضا من المخاطر المرتبطة بالتعامل وسائل من الخدمة و عالي  لقد مكنتنا التكنولوجيا من تقديم مستوى

 مليكفعلها و ما يجب ع معلى دراية ببعض األمور المهمة التي يجب عليك م. نريد التأكد من أنكمقاطعتنا  في السيولة النقديةب

.تجنبها عند إرسال الدفعات  

 

 أفعل : 

 Infinite Campusدفع رسوم الطالب من خالل  •

 ,األحداث الرياضية,على سبيل المثال ال الحصر,كن مستعدًا الستخدام المستوى المحلي لألحداث ]بما في ذلك  •

  اإلنترنتالتبرعات وما إلى ذلك[. المستوى المحلي هو خدمة تذاكر األحداث عبر ,  لمسرحياتا

 اطلب الفاتورة في حالة الدفع النقدي   •

: تفعل  ال   

 تجعل الشيكات واجبة الدفع الى الموظفين ال  •

   ]و ما الى ذلك   .Venmo, Zelle, Paypalمثل .[ال ترسل الدفعات من خالل تطبيقات الدفع    •

   ]و ما الى ذلك  Bitcoin, Tether ,مثل  .[ال ترسل الدفعات مستخدماً العملة المشفرة  •

 

, يٌرجى كتابة شيك شخصي أو إرسال مدفوعات عبر تطبيق دفع / عملة مشفرة   CCS إذا طلب منك أي موظف من موظفي   

 . على الرقم  االتصال بمدير مدرستك ، أو االتصال بمكتب أمين الخزانة 365-6400 (614)  

 

  إذا كنت تشك في عملية احتيال أو إساءة استخدام ، فيرجى االتصال بالخط الساخن المجاني Hotline على الرقم 

 0099-320 (833) , حيث يقوم متخصصون مدربون و مستقلون بالرد على المكالمات على مدار 24 ساعة في اليوم,

 سبعة أيام في االسبوع .

 السرية مضمونة للمتصلين  ويمكنهم اختيار عدم الكشف عن هويتهم.

 

خدمة محسنة لعائالتنا مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي في المباني .مرة أخرى, هدفنا هو تقديم   

 

 باخالص,
 

CFO Stanley J. Bahorek /أمين الصندوق المالي  
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