Di động!

Đăng ký Cổng thông tin thường trú của chúng tôi

Luôn kết nối và tiết kiệm thời gian
Trả tiền thuê mọi lúc, mọi nơi, trực tuyến
Lịch trình thanh toán định kỳ
Gửi yêu cầu dịch vụ
Xem lại tình trạng và lịch sử yêu
cầu dịch vụ

Resident Portal cung cấp cho bạn quyền truy cập 24/7 thuận tiện vào các tin tức, cập nhật và tùy
chọn tự phục vụ mới nhất của cộng đồng
Đăng nhập mọi lúc, mọi nơi từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để trả tiền thuê nhà, gửi yêu cầu dịch
vụ, xem trạng thái tài khoản của bạn và hơn thế nữa. Không còn đặt lịch hẹn hoặc chờ văn phòng mở cửa.
Thêm vào đó, cổng thông tin hoàn toàn an toàn, vì vậy bạn có thể tự tin tất cả các giao dịch, kể cả thanh toán đều an
toàn
Bạn còn chờ gì nữa? Hãy đăng ký ngay hôm
nay! Xem trang tiếp theo để được hướng dẫn chi
tiết

Nếu bạn có thắc mắc về việc đăng ký
hoặc sử dụng cổng thông tin, vui lòng
liên hệ với Văn phòng Quản lý

Cách đăng ký và bắt đầu sử dụng
cổng thông tin thường trú::

Bước 1– Ghé thăm trang web của chúng tôi tại:
https://www.midpen-housing.org/resident-portal
Bước 2 - Nhấp vào liên kết liên kết với tài sản của bạn
Bước 3 - Nhấp vào liên kết Đăng ký ngay
Bước 4 - Tạo tên người dùng và mật khẩu và nhập thông
tin của bạn, bao gồm tên, họ, số đơn vị, số tòa nhà và địa
chỉ email
Bước 5 - Bắt đầu sử dụng cổng thông tin thường trú

Tiết kiệm thời gian và ở lại Thông báo với chúng tôi
Resident Portal. Nó có thể dễ dàng như 1-2-3..

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đưa dịch vụ lên cấp độ tiếp theo và hiện đang cung
cấp một cổng thông tin thường trú. Cổng thông tin giúp dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết để xem
phí, trả tiền thuê và gửi yêu cầu dịch vụ trực tuyến. Bạn thậm chí có thể được thông báo bằng cách
xem các sự kiện cộng đồng sắp tới và theo dõi trạng thái yêu cầu dịch vụ của bạn. Và tốt nhất, cổng
thông tin được tối ưu hóa cho thiết bị di động của bạn, vì vậy bạn có thể truy cập nó qua điện thoại
thông minh hoặc máy tính bảng của mình mọi lúc, mọi nơi!

JChỉ cần làm theo các bước đơn giản để đăng ký:

1

Tham quan Resident
Portal trang
Bạn có thể tìm thấy liên kết trên
bằng cách nhấn vào đây:
https://www.midpen-housing.org/
resident-portal Nhấp vào liên
kết liên kết với tài sản của
bạn

2

Đăng nhập vào cổng
thông tin thường trú
bằng cách nhấp vào
“Register Now”
và tạo tài khoản của
bạn

3

Bắt đầu sử
dụng cổng
thông tin ngay
hôm nay!
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Cách đăng ký / Đăng nhập trên Cổng thông tin
Khi bạn nhấp vào RealPage Resident Portal liên kết, bạn sẽ được đưa đến trang đăng nhập. Nếu bạn
đã đăng ký, vui lòng nhập Tên người dùng và Mật khẩu. Nếu không, nhấp vào liên kết Đăng ký ngay.

Nếu bạn cần đăng ký, bấm vào Register Now liên kết. Bạn sẽ cần nhập thông tin cần thiết chính xác
như nó xuất hiện trong hệ thống. Nếu bạn không thể đăng ký, hãy liên hệ với văn phòng quản lý để
tìm hiểu cách bạn được liệt kê trong hệ thống
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1

Khi nút Đăng ký ngay xuất hiện, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

Cách gửi yêu cầu dịch vụ
Khi các điều khoản và thỏa thuận đã được chấp nhận, bây giờ bạn sẽ có quyền truy cập vào RealPage
Resident Portal. Tại đây bạn có thể thực hiện thanh toán tiền thuê, nhập yêu cầu dịch vụ hoặc xem
thông tin cho thuê.

Để gửi yêu cầu dịch vụ, nhấp vào nút 'Submit a Request'. Chọn từ một loạt các menu thả xuống. Điều
này sẽ cho phép bạn xác định vấn đề và sẽ có cơ hội nhập bình luận, truy cập và thông tin thú cưng.

Khi bạn gửi yêu cầu dịch vụ, bạn sẽ thấy một màn hình hiển thị yêu cầu dịch vụ đã được gửi với
Số tham chiếu.

Bạn cũng sẽ nhận được một email chứa thông tin liên quan đến các yêu cầu dịch vụ.

Resident A
Address A

123456789
123-456-789
email@gmail.com

Property name
Address

Cách thanh toán tiền thuê trực tuyến
1 ĐĂNG NHẬP
Truy cập trang đăng nhập bằng cách
truy cập:
https://www.midpen-housing.org/
resident-portal

2

THÊM TÀI KHOẢN THANH TOÁN
THÊM TÀI KHOẢN THANH TOÁN

tài khoản bằng cách nhấp vào

“Payment
Accounts”
Từ 'Dashboard, bạn có thể:
Xem thông báo, kiểm
tra các yêu cầu dịch
vụ gửi, thanh toán và
nhiều hơn nữa!

3 THÊM LOẠI THANH TOÁN

Chọn loại thanh toán và nhập
thông tin tài khoản của bạn.
Hãy chắc chắn nhập thông tin
của bạn một cách chính xác để
tránh trả lại

4 THIẾT LẬP THANH TOÁN

Đảm bảo tiền thuê của bạn
được thanh toán đúng hạn
bằng cách thiết lập các khoản
thanh toán định kỳ trong đó
tiền thuê nhà và các chi phí
khác được tự động khấu trừ
hàng tháng
Bạn có thể chỉ định:

•

Tần suất bạn muốn trả
Khi nào thanh toán nên bắt đầu

•

Trả bao nhiêu lần

•

5

KIẾM MỘT KHOẢN THANH TOÁN MỘT LẦN

Bạn cũng có thể chọn thanh
toán một lần cho các khoản
phí hiện tại hoặc cả các
khoản phí hiện tại và sắp tới.
Bạn có thể chỉ định:
•

Phí quá hạn

•

Quá hạn & phí hiện tại

•

Các khoản nợ quá hạn & hiện tại và
các khoản phí trả trước

6 XÁC NHẬN & ĐĂNG KÝ
Xử lý thanh toán của
bạn bằng cách nhấp
vào:
Submit Payment

Xin lưu ý rằng chính sách của MidPen không cho phép nhân viên lấy thông tin thẻ tín dụng. Trước khi thanh
toán, vui lòng đảm bảo bạn đăng ký thông tin qua cổng thông tin.
Vì mục đích bảo mật, nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng, vui lòng đảm bảo không lưu thông tin cá nhân
hoặc thông tin thẻ tín dụng trên máy tính đó.
Tất cả dữ liệu mẫu thường trú trong tài liệu đào tạo được in và chỉ dành cho mục đích hướng
dẫn
Tiết lộ: Tài liệu này đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mặc dù những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện
để đảm bảo bản dịch chính xác, các phần của tài liệu có thể không hoàn toàn chính xác
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Thanh toán tiền thuê
Bạn có thể trả tiền thuê trên Cổng thông qua ACH, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc lệnh
chuyển tiền. Nếu bạn đang sử dụng ACH, họ sẽ cần số tài khoản ngân hàng. Nếu bạn đang sử
dụng thẻ tín dụng, bạn sẽ cần đảm bảo bạn có số thẻ và tên chủ tài khoản tên. Nếu đó là thẻ
ghi nợ, bạn sẽ cần số định tuyến và số tài khoản. Thanh toán tiền thuê trễ KHÔNG được chấp
nhận trực tuyến. Nếu một khoản thanh toán tiền thuê bị trễ, cư dân phải nộp nó cho văn
phòng quản lý.
Nếu bạn quan tâm đến việc trả tiền thuê nhà qua Money Order, vui lòng xem lại tờ
rơi Resident eMoney trên trang web của MidPen.
Có thể có một khoản phí tính phí để thực hiện thanh toán trên Cổng thông tin tùy thuộc vào
loại giao dịch. (Xem bảng dưới đây)

Loại giao
dịch

Trả tiền cư trú - Mỗi
giao dịch

Tài sản thanh toán Mỗi giao dịch

ACH

$0

Giá đã bao gồm trong phí truy cập
được nêu trên lệnh thanh toán

Visa
MasterCard
Discover
AMEX

Phí cố định dựa trên số tiền
giao dịch trung bình
2.95% của giao dịch
2.95% của giao dịch
2.95% của giao dịch

$0
$0
$0
$0

Tiết lộ: Tài liệu này được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Trong khi
những nỗ lực hợp lý đã được thực hiện Để cung cấp bản dịch chính xác, các
phần của tài liệu có thể không hoàn toàn chính xác

