Dear Parents,
Due to the current situation, we are happy to inform you that we have implemented a temporary
online credit & Debit card payment system available starting today 20th May 2020. We are using
the platform of QNB (Qatar National Bank) Connected with FATORA (Service provider) and you
can process payments by any Visa and Master credit or Debit cards.
How to proceed with online credit card payment:
1. You will receive an SMS or Email from fatora.io including a link to view the invoice and make
payment with following details
a. School Name
b. Parent’s Name
c. Students name and Due Amount
2. Once access the link, follow the instruction on the screen and proceed with payment by debit
or credit card.
3. Once the payment is completed, you will receive the notification via Email or SMS on payment
confirmation
Please contact the finance team for any further
email: pay@aja.edu.qa or call us on 40329615 /30249592
Kind regards,
Al Jazeera Academy
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