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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 của con quý vị. 

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.  

Nếu quý vị quên Mật khẩu 

của mình, hãy nhấp vào 

đường dẫn Quên Mật khẩu? 

trên trang Đăng nhập. Nếu 

quý vị quên Tên Người dùng, 

hãy liên hệ với trường của 

con quý vị và họ sẽ tìm thông 

tin này cho quý vị. 

Cập nhật Thông tin Người dùng hoặc Thông tin Bảo mật 

Là một phụ huynh/người giám hộ, nếu 

thông tin người dùng của quý vị đã 

thay đổi như điện thoại, email, hay địa 

chỉ cư trú, thì quý vị phải cập nhật 

thông tin này bằng cách nhấp chuột 

vào đường dẫn Hiệu chỉnh Thông tin 

Người Sử dụng. Hãy nhớ nhấp chuột 

vào nút Lưu khi quý vị đã xong. 

Để thay đổi thông tin bảo mật của quý 

vị, như mật khẩu hay câu hỏi bảo mật 

và câu trả lời, hãy nhấp vào đường 

dẫn Hiệu chỉnh Thông tin An ninh. 

Hãy nhớ nhấp chuột vào nút Lưu khi quý vị đã xong. 

Xem lại và Cập nhật Thông tin Học sinh 

Nhấp chuột vào tên con quý vị trong phần thông 

tin học sinh trên Trang chủ của quý vị để xác 

nhận rằng thông tin đó là chính xác và cập nhật. 

Để cập nhật các mục như tên học sinh, số điện 

thoại học sinh, hay email học sinh, hãy nhấp vào 

nút Học sinh. 

Để cập nhật địa chỉ cư trú của học sinh, hãy nhấp 

chuột vào nút *Nơi cư trú. 

Để cập nhật thông tin về phụ huynh/người giám hộ 

và các liên lạc khẩn cấp cho học sinh, hãy nhấp 

chuột vào nút *Thông tin liên hệ. 

Để cập nhật thông tin sức khỏe của học sinh, hãy 

nhấp chuột vào nút Sức khỏe. 

Hãy nhớ nhấp chuột vào nút Lưu sau khi thực hiện thay đổi đối 

với bất kỳ thông tin học sinh nào trên tất cả các trang. Nếu quý 

vị được nhắc phải ấn GỬI để thực hiện thay đổi, thì sẽ có nút 

Gửi ở phía dưới cùng bên phải của trang Tóm tắt Chi tiết.  

Quý vị phải làm việc này cho mỗi học sinh chịu ảnh hưởng của 

bất kỳ thay đổi nào như đã được mô tả ở trên. 

*Vui lòng xem Các Gợi ý để Cập nhật Thông tin Nơi Cư trú 

và Các Gợi ý để Cập nhật Thông tin Liên lạc hoặc liên hệ với 

trường của con quý vị nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm. 

Các Gợi ý để Cập nhật Thông tin Nơi Cư trú 

Nếu mỗi thành viên gia đình quý vị đều chuyển tới cùng một địa 

chỉ mới, thì quý vị phải cập nhật địa chỉ cư trú cho mỗi thành 

viên gia đình trên Jeffco Connect. (Lưu ý: nếu một hoặc nhiều 

thành viên chuyển tới một địa chỉ mới, thì chỉ cập nhật thông tin 

cho các thành viên gia đình đã chuyển đi.) Làm theo các bước 

sau: 

1. Bắt đầu bằng việc cập nhật địa chỉ của quý vị (phụ 

huynh/người giám hộ) bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn 

Hiệu Chỉnh Thông tin Người Sử dụng trên Trang chủ. Hãy 

nhớ nhấp chuột vào nút Lưu khi quý vị đã xong. 

2. Tiếp theo, từ Trang chủ, hãy nhấp chuột vào hồ sơ của học 

sinh cần cập nhật địa chỉ cư trú. 

a. Chọn Nơi cư trú từ trình đơn bên trái. 

b. Chọn địa chỉ mới từ danh sách thả xuống. 

 

c. Xác minh Địa chỉ Gửi thư đã được cập nhật và khớp. 

d. Nhấp vào nút Lưu.  

e. Nhấp vào nút Gửi trên trang Tóm tắt Chi tiết. 

3. Lặp lại Bước 2 cho tất cả học sinh cần cập nhật địa chỉ cư trú. 

Các Gợi ý để Cập nhật Thông tin Liên lạc 

Nếu thông tin về phụ huynh/người giám hộ hoặc liên lạc khẩn 

cấp của một học sinh đã thay đổi, quý vị phải cập nhật thông tin 

này cho mỗi học sinh chịu ảnh hưởng của thay đổi trên Jeffco 

Connect. Làm theo các bước sau: 

1. Từ Trang chủ của quý vị, hãy nhấp chuột vào hồ sơ của học 

sinh cần cập nhật thông tin liên lạc.  

2. Chọn Thông tin liên hệ từ trình đơn bên trái. 

a. Để thêm thông tin liên lạc mới: nhấp vào đường dẫn Bổ 

sung Người Liên hệ Mới. 

b. Chọn một thông tin liên lạc từ danh sách hoặc nhấp chuột 

vào lựa chọn Tạo Thông tin Liên hệ mới của Phụ 

huynh/Người Giám hộ hoặc Tạo Thông tin Liên lạc 

Khẩn cấp Mới. 

c. Hoàn thành mẫu và nhấp vào nút Lưu . 

d. Để sửa thông tin về một phụ huynh/người giám hộ: 

quý vị có thể sửa thông tin về bản thân quý vị bằng việc 

nhấp chuột vào nút Hiệu chỉnh trong cột Hành động. 

Chỉ khi nào phụ huynh/người giám hộ kia cho quý vị 

quyền cập nhật thông tin của họ thì quý vị mới có thể 

nhấp chuột được vào nút Hiệu chỉnh dành cho họ. 

https://jeffcoconnect.jeffco.k12.co.us/
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e. Để xóa một phụ huynh/người giám hộ: quý vị phải gọi 

điện cho trường của con quý vị để yêu cầu xóa thông tin 

về một phụ huynh/người giám hộ. 

f. Để sửa thông tin liên lạc khẩn cấp: nhấp vào nút Hiệu 

chỉnh trong cột Hành động và cập nhật thông tin của họ. 

Nhấp vào nút Lưu. 

g. Để xóa thông tin liên lạc khẩn cấp: quý vị chỉ cần nhấp 

vào nút Xóa màu đỏ trong cột Hành động tương ứng với 

thông tin liên lạc khẩn cấp đó. 

Tóm tắt Chi tiết - Học sinh 

Tùy vào các thay đổi đối với thông tin tài khoản của quý vị, có 

thể quý vị sẽ phải nhấp chuột vào nút Gửi có 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. 

Hàng năm, 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 

Để truy cập Campus Portal từ 

Jeffco Connect quý vị chỉ cần 

nhấp vào đường dẫn Campus 

Portal trên Trang chủ của quý 

vị. Việc này sẽ cho phép quý vị 

xem lịch học, 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 Jeffco Connect trên công cụ chuyển trang bên trái 

của giao diện cổng thông tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập Danh mục Thư viện Học khu từ Jeffco Connect 

Để truy cập Danh mục Thư viện Học khu từ Jeffco Connect, 

hãy nhấp vào đường dẫn Danh mục Thư viện Học khu trên 

Trang chủ của quý vị. 

  

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 

Để truy cập trang Thanh toán cho Bữa ăn từ Jeffco Connect, 

hãy nhấp vào đường dẫn Thanh toán cho Bữa ăn trên Trang 

chủ của quý vị. 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 

Để truy cập trang Thanh toán Phí cho Học sinh Trường 

Jeffco từ Jeffco Connect, hãy nhấp vào đường dẫn Thanh toán 

Phí cho Học sinh Trường Jeffco trên Trang chủ của quý vị. 

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 

Để truy cập Đơn xin Nhận Bữa Ăn Miễn phí và Giảm giá từ 

Jeffco Connect, hãy nhấp vào đường dẫn Đơn xin Nhận Bữa 

Ăn Miễn phí và Giảm giá trên Trang chủ của quý vị. Việc này 

sẽ cho phép quý vị truy cập 24/7 để làm đơn xin nhận bữa trưa 

miễn phí và giảm giá. 


