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Đăng nhập Jeffco Connect – Phụ huynh/Người Giám hộ 

Đăng nhập vào Jeffco Connect từ bất kỳ trình duyệt Internet 

nào bằng cách nhập vào url sau: 

https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us hoặc bằng cách nhấp 

chuột vào đường dẫn có trên trang web trường 

mà quý vị dự định cho con theo học. 
 

Sau khi quý vị đã truy cập trang Đăng nhập 

Jeffco Connect, nếu quý vị muốn thay đổi 

ngôn ngữ, hãy tới trình đơn Language (Ngôn 

ngữ), ở góc phía trên bên phải màn hình. 
 

Tiếp theo, nhấp vào nút 

. 

Tạo Tài khoản Phụ huynh/Người Giám hộ 

Là phụ huynh/người giám hộ, quý vị sẽ phải tạo một tài khoản 

trên Jeffco Connect. Sau khi tạo tài khoản, quý vị sẽ thêm từng 

học sinh mà quý vị dự định cho theo học tại một trường thuộc 

Jeffco vào tài khoản của quý vị. 

Tối thiểu quý vị cần phải điền đầy đủ tất cả các trường bắt buộc 

trên mẫu này (có dấu sao màu đỏ * ở bên cạnh). Sau khi hoàn 

thành mẫu này, hãy nhấp chuột vào nút Tạo Tài khoản. 

 

Bổ sung Học sinh Mới 

Nếu con quý vị chưa từng đăng ký/ghi danh vào một trường của 

Jeffco, hãy nhấp vào đường dẫn Bổ sung Học sinh Mới có 

trong mục Thông tin về Học sinh trên Trang chủ. 

Quý vị phải hoàn thành tất cả các trường 

bắt buộc trên mỗi mẫu sau trước khi quý vị 

có thể gửi yêu cầu đăng ký cho một trường 

thuộc Jeffco: Học sinh, Nơi cư trú, Thông 

tin liên hệ, Ghi danh, Sức khỏe, Ngôn ngữ, 

và Thỏa thuận. 

Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, vui lòng xem 

phần Các Gợi ý để Thêm Thông tin Nơi 

Cư trú và Các Gợi ý để Thêm Thông tin 

Liên lạc hoặc liên hệ với trường thuộc 

Jeffco mà quý vị muốn ghi danh cho con 

mình. 

 

 

 

 

Bổ sung Học sinh Hiện có 

Nếu con quý vị đã từng theo học tại một trường thuộc Jeffco, 

tức là con quý vị đã có một số ID học sinh của Jeffco. Quý vị sẽ 

cần phải biết số ID học sinh của con quý vị để tiếp tục quy trình 

đăng ký mới cho con quý vị. Hãy liên hệ với trường thuộc 

Jeffco mà quý vị dự định cho con theo học để nhờ họ tìm thông 

tin này cho quý vị. 

Nếu quý vị biết số ID học sinh của con mình, hãy nhấp vào 

đường dẫn Bổ sung Học sinh Hiện có trong mục Thông tin về 

Học sinh trên Trang chủ. Hoàn thành mẫu và nhấp vào nút 

Lưu. Một yêu cầu truy cập thông tin học sinh của con quý vị sẽ 

được gửi đến trường thuộc Jeffco gần đây nhất mà con quý vị đã 

theo học. Vui lòng liên hệ với trường để biết các bước tiếp theo 

trong quá trình xử lý yêu cầu của quý vị. 

Các Gợi ý để Thêm Thông tin Nơi Cư trú 

Khi nhập vào thông tin nơi cư trú cho (các) học sinh mới, địa 

chỉ mà quý vị đã nhập vào tài khoản Phụ huynh/Người Giám hộ 

sẽ có trên trình đơn thả xuống của mục Địa chỉ Cư trú HOẶC 

quý vị có thể tự mình nhập vào một địa chỉ khác. 

Làm theo các bước sau: 

1. Sau khi hoàn thành trang Học sinh Chi tiết, nhấp vào nút 

Tiếp theo. 

2. Chọn địa chỉ từ danh sách thả xuống (nếu địa chỉ cư trú của 

học sinh giống địa chỉ trong danh sách). Nếu địa chỉ đó không 

có sẵn trong danh sách thả xuống, hãy chọn Nhập một Địa 

chỉ Mới để hoàn thành tất cả các trường bắt buộc. 

 

 

3. Nhấp vào nút Tiếp theo để lưu các thay đổi và chuyển sang 

trang Thông tin Liên hệ. 

Các Gợi ý để Thêm Thông tin Liên hệ 

Khi thêm thông tin liên hệ, hãy làm theo các bước sau: 

1. Từ trang Thông tin Liên hệ nhấp vào đường dẫn Bổ sung 

Người Liên hệ Mới. Hãy nhớ chọn lựa chọn phù hợp để Tạo 

Thông tin Liên hệ mới của Phụ huynh/Người Giám hộ 

hoặc Tạo Thông tin Liên lạc Khẩn cấp Mới. 

2. Hoàn thành tất cả các trường bắt buộc.  

3. Hãy nhớ xem và đánh dấu vào các ô cho phép thích hợp ở 

cuối trang: 

 

https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
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4. Nhấp vào nút Tiếp theo để lưu các thay đổi và quay lại trang Thông 

tin Liên hệ. Nhấp vào nút Tiếp theo một lần nữa để chuyển 

sang trang Ghi danh. 

Quý vị sẽ tiếp tục chuyển qua các trang bắt buộc còn lại: Ghi 

danh, Sức khỏe, Ngôn ngữ và Thỏa thuận. Sau khi hoàn thành 

đầy đủ các trang này, quý vị sẽ được chuyển sang trang Tóm 

Tắt Chi tiết của học sinh. 

Tóm tắt Chi tiết - Học sinh 

Sau khi tất cả các thông tin bắt buộc trên các trang còn lại (Ghi 

danh, Sức khỏe, Ngôn ngữ và Thỏa thuận) đã được hoàn 

thành đầy đủ và chính xác, quý vị sẽ phải nhấp vào nút Gửi trên 

trang Tóm tắt Chi tiết. 

CHÚ Ý! Khi nút Gửi được bật, quý vị phải nhấp vào nút 

Gửi thì thông tin mới được gửi đến trường của con quý vị để 

họ xử lý. 

Quý vị sẽ phải đọc và chấp thuận tuyên bố về hỗ trợ y tế trong 

trường hợp khẩn cấp bằng việc nhấp vào nút Chấp thuận. Nhấp 

chuột vào nút Chấp thuận nghĩa là quý vị đã ký chữ ký điện tử 

vào mẫu. 

Nếu quý vị chấp thuận mẫu này, quý vị sẽ thấy một chữ xác 

nhận Thành công màu xanh lá cây ở đầu trang. 

Khi quý vị đã xong việc trên Jeffco Connect, hãy nhớ nhấp 

chuột vào đường dẫn Đăng xuất ở góc phía trên bên phải của 

trang và đóng cửa sổ trình duyệt của quý vị. Việc này sẽ giữ bảo 

mật thông tin của quý vị và đảm bảo rằng không ai có thể sửa tài 

khoản của quý vị. 

Truy cập Campus Portal từ Jeffco Connect 

Sau khi con quý vị đã được ghi danh 

theo học tại một trường thuộc Jeffco, 

quý vị sẽ có quyền truy cập Campus 

Portal từ Trang chủ Jeffco 

Connect. Việc này sẽ cho phép quý 

vị xem điểm số và tỷ lệ đi học 

chuyên cần của con quý vị nếu con 

quý vị học ở Trường Trung học Cơ sở hoặc Trung học Phổ 

thông.  

Để quay lại Jeffco Connect từ Campus Portal, hãy nhấp vào 

đường dẫn nhanh trên công cụ chuyển trang bên trái của giao 

diện cổng thông tin. 

 

 

 

Truy cập Danh mục Thư viện Học khu từ Jeffco Connect 

Sau khi con quý vị đã được ghi danh theo học tại một trường 

thuộc Jeffco, quý vị sẽ có quyền truy cập Danh mục Thư viện 

Học khu từ Trang chủ Jeffco Connect. Việc này sẽ cho phép 

quý vị truy cập 24/7 vào Danh mục Thư viện Học khu, ở đó 

quý vị có thể giúp con mình tìm các nguồn trợ giúp hoặc xem 

lịch sử mượn sách.  

 

 

 

 

 

 

Truy cập Trang Thanh toán cho Bữa ăn từ Jeffco Connect 

Sau khi con quý vị đã được ghi danh theo học tại một trường 

thuộc Jeffco, quý vị sẽ có quyền truy cập trang Thanh toán cho 

Bữa ăn từ Trang chủ Jeffco Connect. Việc này sẽ cho phép 

quý vị truy cập 24/7 để trả trước tài khoản bữa trưa của con quý 

vị và xem số dư tài khoản căng tin cũng như lịch sử mua đồ.  

Truy cập trang Thanh toán Phí cho Học sinh Trường 

Jeffco từ Jeffco Connect 

Sau khi con quý vị đã được ghi danh theo học tại một trường 

thuộc Jeffco, quý vị sẽ có quyền truy cập trang Thanh toán Phí 

cho Học sinh Trường Jeffco từ Trang chủ Jeffco Connect. 

Việc này sẽ cho phép quý vị truy cập 24/7 để trả các loại lệ phí 

học đường cho con quý vị.  

Nếu một người không phải là phụ huynh/người giám hộ của học 

sinh sẽ trả lệ phí học đường của học sinh, người đó có thể nhấp 

vào nút sau đây trên trang Đăng nhập Jeffco Connect:  

 

 

Truy cập Đơn xin Nhận Bữa Ăn Miễn phí và Giảm giá 

Sau khi con quý vị đã được ghi danh theo học tại một trường 

thuộc Jeffco, quý vị sẽ có quyền truy cập trang Đơn xin Nhận 

Bữa Ăn Miễn phí và Giảm giá từ Trang chủ Jeffco Connect. 

Việc này sẽ cho phép quý vị truy cập 24/7 để làm đơn xin nhận 

bữa trưa miễn phí và giảm giá. 


