بین االقوامی تعلیمی
ادائیگیوں کو آسان بنا
دیا ہے
دنیا بھر سے ہزاروں طالب علموں کا بھروسہ کردہ،
 Flywireدنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے لیے بین
االقوامی تعلیمی ادائیگیوں کا انتہائی سہل طریقہ ہے۔

آپ کے لیے ادائیگی کا ایک بہتر تجربہ
غیر متوقع فیس سے بچیں
جب فیسز آپ کے ادارے میں پہنچتی ہیں تو غیر متوقع بینک فیسز آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں کمی کا باعث
بن سکتی ہیں۔  Flywireآپ کی ٹیوشن کی ہر وقت مکمل طور پر ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔
اپنی مقامی کرنسی میں ادائیگی کریں
غیر ضروری بینک فیسز سے گریز کریں اور موزوں فارن ایکسچینج ریٹس وصول پائیں۔
ادئیگی کی ٹریکنگ
اپنی ادائیگی کی کیفیت کے ضمن میں ای میل اور متنی پیغام موصول کریں ،یا اپنی ادائیگی کو آن الئن
 7/24ٹریک کرنے کے لیے  Flywireاکاؤنٹ بنائیں۔
کسٹمر سروس
بذریعہ فون ،چیٹ ،اور ای میل کثیر زبانوں میں کسٹمر سپورٹ سے لطف اندوز ہوں۔

آپ کا ادارہ  FLYWIREکیوں استعمال کرتا ہے
ادائیگی کی آسان شناخت کاری
بین االقوامی ادائیگیاں شناخت کرنے میں مشکل ہو سکتی ہیں۔  Flywireکے ساتھ ،آپ کا ادارہ ہمیشہ شناخت
کرنے اور آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی ادائیگی کو مماثل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
شفاف ادائیگی
آپ کا ادارہ آپ کی ادائیگی کی ابتداء سے ان کے اکاؤنٹ میں ترسیل ہونے تک نگرانی کرنے کے قابل
ہوتا ہے۔
براہ راست مواصالت
 Flywireکے پاس کسی مسئلے کے ابھرنے کی صورت میں آپ کے ادارے کے ساتھ مسئلے کے فوری
اور آسان حل کے لیے براہ راست مواصلت موجود ہے۔

اپنی ادائیگی کیسے کریں
 Flywireکے ساتھ ادائیگی کرنا محفوظ ،تیز اور سہل ہے۔ ذیل میں اپنی ادائیگی بھجوانے کے لیے سادہ مراحل
کی پیروی کریں:

 . 1آغاز کریں
 flywire.com/mypaymentپر جائیں اور ”ادائیگی کریں“ کو منتخب کریں پھر ”ادائیگی“ کا انتخاب کریں۔ جس
ادارے کو آپ ادائیگی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام ،پھر اپنا آبائی ملک اور ادائیگی کی رقم درج کریں۔

 . 2ادائیگی کا طریقہ منتخب کریں
ادائیگی کے فراہم کردہ اختیارات کا جائزہ لیں ،اور اپنا ترجیح کردہ طریقہ منتخب کریں۔ اختیارات میں بینک ٹرانسفر ،اپنی
مقامی کرنسی میں ڈیبٹ/کریڈٹ کارڈ ،الیکٹرانک ادائیگی ،یا دیگر مقامی اختیارات شامل ہو سکتے ہیں۔

 . 3اپنی تفصیالت درج کریں
اپنی ادائیگی کا آغاز کرنے کے لیے چند بنیادی معلومات درج کریں۔ ہم آپ کے ادارے کی جانب سے آسانی سے شناخت
کرنے کے لیے آپ کی ادائیگی کے ساتھ یہ معلومات شامل کریں گے۔

 . 4اپنی ادائیگی کریں
اپنے منتخب کردہ طریقے کے ذریعے  Flywireکو فنڈز بھیجنے کے لیے فراہم کردہ ہدایات کی پیروی کریں۔
بینک ٹرانسفرز

اپنے فنڈز بھیجنے کے لیے فراہم کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ آپ کے بینک پر منحصر طور پر ،ادائیگی آن الئن یا فون پر کی
جا سکتی ہے۔

ڈیبٹ/کریڈٹ کارڈ

اپنی مقامی کرنسی میں اپنی ادائیگی مکمل کرنے کے لیے اپنے کارڈ کی تفصیالت آن الئن درج کریں۔

نوٹ :مقامی ادائیگی کے اضافی اختیارات آپ کے آبائی ملک کی بنیاد پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔

 . 5ٹریک اور تصدیق کریں
اس طریقے کے ہر مرحلے کے لیے ای میل اور ٹیکسٹ اپ ڈیٹس بشمول آپ کی رقم کی ترسیل ہو جانے پر تصدیق
وصول کریں۔ آپ  7/24آن الئن ادائیگی کو ٹریک کرنے کے لیے  Flywireاکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں۔

اپنی ادائیگی کے لیے آج ہی آغاز کریں!

flywire.com/mypayment
سواالت؟  flywire.com/supportپر جائیں یا ہمیں  support@flywire.comپر ای میل کریں

