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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 

 
 

सेपे्टम्बर १, २०२२ 

 

आदरणीय कलम्बस ससटी सू्कल्सको सिद्यार्थीहरूका पररिारहरू: 

 

उच्च नैसिक स्तरहरू उमाने  र हाम्रो कामको अखण्डिामा सािवजसनक सिश्वास र सनर्वक्किालाई बसलयो बनाउने 

आचरणलाई प्रिर्द्वन गने हामीसँग प्रसिबर्द्िा छ। 

 

प्रसिसर् (टेक्नोलोजी)ले हामीलाई हाम्रो सजल्लामा नगद चलाउने (क्यास ह्यान्डसलङ) सँग सम्बन्धिि जोन्धखमहरूलाई 

सीसमि गदै हाम्रा पररिारहरूलाई सेिा र सुसिर्ामा ठूलो स्तर प्रदान गनव सक्षम बनाएको छ। हामी यो सुसनसिि गनव 

चाहनछछौं सक िपाँईले भुक्तानहरू पेश गदाव केसह महत्त्वपूणव गनव हुने र गनव नहुने कायवहरूबारे सचेि हुनुहुनछ। 

गर्न हुरे्: 

•  सिद्यार्थीका शुल्कहरू इन्धिनाइट क्याम्पसमार्व ि सिने। 

•  कायवक्रमहरूकालासग स्र्थानीय स्तर (लोकल लेिल) प्रयोग गनव ियार हुने [एर्थलेसटक (खेलकुद) 

कायवक्रमहरू, नाटकहरू, कोष सङ्कलन गनेहरू, आसद ससहि, िर यसि मै सीसमि नरसह]। स्र्थानीय स्तर 

(लोकल लेिल) हाम्रो अनलाइन सटकट गने सेिा हो। 

• नगद भुक्तानी गनुव भए रससद सदन अनुरोर् गने। 

गर्न र्हुरे्ेः  

• चेकहरू कमवचारीहरूको नाममा भुक्तानीयोग्य नबनाउने। 

• भुक्तानीहरू पे-एप्स [जसै्त िेन्मो (Venmo), जेले्ल (Zelle), पे-पल (Paypal), आसद] मार्व ि नपठाउने। 

• भुक्तानीहरू सक्रप्टोकरेन्सी [जसै्त सबटकोइन, सटर्थर, इत्यासद] प्रयोग गरेर नपठाउने]। 

यसद सस सस एस (CCS) का कुनै कमवचारी सदस्यले िपाँईलाई व्यन्धक्तगि चेक लेख्न िा भुक्तानी एप / सक्रप्टोकरेन्सी 

मार्व ि भुक्तानीहरू पठाउन भसन सोरे्मा, कृपया आफ्नो सू्कलका प्रर्ानाध्यापकलाई सम्पकव  गनुवहोस् िा 

कोषाध्यक्षको कायावलयको (614) 365-6400 मा सम्पकव  गनुवहोस्।  

यसद िपाँईलाई र्ोखार्डी िा गलि गररएको शौंका लागेमा, कृपया (833) 320-0099 डायल गरेर एकजना प्रसशसक्षि, 

स्विन्त्र पेशेिर जिार् र्कावउन सदनको २४ सै-घण्टा, हप्ताको सािै सदन सम्पकव मा रहने टोल-फ्री हटलाइनमा 

सम्पकव  गनुवहोस्। उिाबाट सम्पकव  गनेहरूले गोपनीयिाको ग्यारेन्टी गनेछन् र उनीहरू अज्ञाि रहन रोज्न सक्छन्। 
 

रे्रर, हाम्रो लक्ष्य भनेको भिनहरूमा नगद व्यिस्र्थापनसँग सम्बन्धिि जोन्धखम नू्यनीकरणहरूलाई कम गदै हाम्रा 

पररिारहरूलाई पररषृ्कि सेिा प्रदान गनुव हो।   

 

भिदीय,  

से्टनली जे बहोरेक, कोषाध्यक्ष/सीएर्ओ
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