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Hãy nhớ tham khảo cả 

Trang Cổng Thông ?n Gia đình! 

Điều gì 

Xem xét các thông ?n của học 
khu và trường về: 
 

Quy trình Khẩn cấp 
 

Quy trình đóng cửa trường  
 

Cẩm nang Học sinh và Gia đình  
(tên cũ là Quy tắc Hành xử) 

Khi nào 

Bắt đầu Từ đâu 
Kiểm tra trang 
web của trường 
để biết thông #n 
khai giảng quan 
trọng, như: 

 Danh sách đồ dùng và mẫu nộp vào ngày đầu 
 Giờ mở, đóng cửa & quy trình đón/trả học sinh 
 Chính sách đi học chuyên cần 
 Ngày nghỉ/lễ, nhân viên làm việc, học sinh về sớm 
 Quy định về trang phục và hành vi 
 Quy trình khẩn cấp và an ninh 
 Cẩm nang Học sinh và Phụ huynh 
 Liên kết tới tài khoản xã hội của trường 
 Giáo viên/trang web của lớp học 

Bắt đầu 
30 Tháng Bảy 

Đăng ký 
Cập nhật 
JeffcoConnect 

TẤT CẢ phụ huynh/người giám hộ phải hoàn 
thành bước này để "đăng ký." 
Xem lại và cập nhật thông #n, rồi lưu lại. 
Có liên kết ở JeffcoConnect để tới hệ thống thanh 
toán lệ phí và tài khoản bữa ăn, SchoolCafe. 

Mở vào 
30 Tháng Bảy 

Đăng ký 
Trả lệ phí 

Hệ thống lệ phí mở vào 30 Tháng Bảy, 2018. 
Khi đăng nhập vào JeffcoConnect, nhấp vào 
"Jeffco Student Fee Payment" ở cuối mục "User 
Informa#on".  

Mở vào 
30 Tháng Bảy 
Hoàn thành trước 
ngày khai giảng 

Tài khoản Bữa ăn 
và Đơn xin nhận 
Bữa ăn Miễn phí 
và Giảm giá 
 

Hệ thống mới: 
SchoolCafe! 
(Thay thế 
MyPaymentsPlus) 

Các gia đình có con muốn mua đồ ăn phải lập tài 
khoản mới trong SchoolCafe. (trừ khi dùng �ền mặt 

hay chi phiếu) 
Tiền còn lại trong tài khoản MyPaymentsPlus năm 
ngoái sẽ tự động chuyển sang tài khoản mới. 
 
Gia đình cũng có thể nộp đơn xin Bữa ăn Miễn phí 
và Giảm giá ở đây. Lưu ý: Gia đình phải nộp lại 
đơn cho chương trình này mỗi năm học. 

Mở vào 
1 Tháng Bảy 
Hoàn thành trước 
ngày khai giảng 

Chủng ngừa 
và 
Thuốc 

Cung cấp cập nhật về chủng ngừa (thông #n ở 
đây) và nhu cầu về thuốc (mẫu ở đây) cho trợ lý y 
tế trường vào ngày đầu năm học. 

16 Tháng Tám 

Nhận thông ?n 
Những điều cần biết 

 Cổng Thông #n Phụ huynh Học xá: Truy cập thông 
#n học tập, đi học, chủng ngừa, điểm và lịch học (hai 
điều cuối: chỉ áp dụng cho bậc trung học cơ sở và trung 

học phổ thông) 
 Trường Đóng cửa 
 Quy trình khẩn cấp 
 Cẩm nang Học sinh, Gia đình (Quy tắc Hành xử) 
 Chính sách đi học chuyên cần: Làm quen với chính 

sách của trường và các mẫu để bố trí nghỉ học từ 
trước 

 Công cụ lập lại mật khẩu - Dùng cho học sinh quên 
mật khẩu Jeffco của mình 

Trước 
16 Tháng Tám 

Sau khai giảng Tham gia 
Trường RẤT CẦN 
các lnh nguyện viên! 

 Watch Dogs: Một chương trình lnh nguyện cho bố 
học sinh. Trao đổi với trường để biết họ có chương 
trình này không. 

 Tình nguyện: Hỏi về các cách mà quý vị có thể giúp 
ở trường - thư viện, lớp học, văn phòng; các quy 
trình lnh nguyện giữa các trường là khác nhau. 

 Các cơ hội tham gia PTA/PTO: Có nhiều cách để quý 
vị giúp đỡ trường! 

VÀ 
Tải về ứng dụng Học 
khu Công lập Jeffco  của 
chúng tôi! 
Tìm: 
jeffco schools co 

Theo dõi Jeffco trên truyền 
thông xã hội! 

Chúng tôi chia sẻ #n vui từ tất cả 
các trường, #n tức và thông báo 

của học khu, 
và đó là cách nhanh nhất để 
nhận thông báo khẩn cấp: 

Học khu Công lập Jeffco -
Colorado 

@JeffcoSchoolsCo 
@JeffcoAthle#cs 

JPS-TV 
JPS-TV Sports 

@JeffcoSchoolsCo 


