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Jeffco Connect 
Hướng dẫn Tham khảo Nhanh cho Phụ huynh/Người giám hộ cần Tài 
khoản mới 

Đăng nhập vào Jeffco Connect – Phụ 
huynh/Người giám hộ 

Nếu quý vị là phụ huynh/người giám hộ của học sinh     h ng co  n 
theo ho  c tại Trường Jeffco và hiện  ang quay lại, quý vị sẽ cần  ến 
thăm trường mà quý vị  ịnh  ăng  ý cho học sinh của quý vị và cung 
cấp danh tính và  ịa chỉ email  ang dùng  ể liên hê   với quý vị. Nếu 
quý vị  h ng có  ịa chỉ email  ang dùng na  o, quý vị sẽ cần phải hoàn 
thành phần  ăng  í Jeffco Connect cho học sinh của quý vị tại 
trường. 

Khi quý vị nhận  ược email mời gia nhập Jeffco Connect, hãy bâ  m 
va  o  ường dâ  n  ược cung cấp trong email và làm theo các bước 
 ược nêu trong hướng dẫn này.  

 

Tạo Tài khoản - Thông tin Bảo mật 

Nhập Tên Người dùng ưu tiên 
của quý vị và Mật khẩu. 

Bâ  m va  o nút                n . 

 

 

 

 

 

Tạo Tài khoản - Thông tin Cá nhân 

Tiếp tục tạo tài khoản của quý vị bằng cách hoàn thành thông tin cá 
nhân ( ây là th ng tin về quý vị, không phải vê   học sinh của quý vị     t 
nhâ  t la   câ  n hoàn thành toàn bộ các trường bă  t buô  c của mẫu (chỉ 
 ịnh bă  ng dấu hoa thị * màu  ỏ). Sau khi hoàn thành mẫu  ha  y bâ  m 
vào nút                n. 

 

 

  m   t và  ập nhật Thông 
tin Học sinh 

Nếu thông tin về học sinh của quý vị    thay  ổi, 
quý vị phải cập nhật thông tin này bằng cách bâ  m 

va  o tên học sinh của quý vị trong mục              c sinh ở trang 
chủ của quý vị.  

Để cập nhật các mục như tên   iện thoại hoặc email, hãy bâ  m va  o 
nút    c sinh. 

Để cập nhật  ịa chỉ nhà của học sinh, hãy bâ  m va  o nút *Nơi cư     . 

Để cập nhật thông tin vê   phụ huynh/người giám hộ và người liên hê   
trong trường hợp khẩn cấp cho học sinh, hãy bâ  m va  o nút *Người 
liên hê  . 

Để cập nhật thông tin về sức khỏe cho học sinh, hãy bâ  m va  o nút 

S       e. 

Quý vị phải thực hiện điều này cho từng học sinh của quý vị  i    nh 
h  ng b i bất kỳ th y đổi nào đ ợc liệt kê   trên. Hãy chắc chắn 
bâ  m va  o nút Lưu và G i sau  hi thay  ổi bất  ỳ th ng tin của học 
sinh nào.  

*Vui lòng xem phần Lời khuyên vê   Câ  p nhâ  p Thông tin vê  Nơi cư 
     và Lời khuyên vê   Câ  p nhâ t Thông tin vê   Người liên hê  hoặc 
liên hê   với trường học của con quý vị nếu cần hỗ trợ thêm. 

  i khu  n về  ập nhập Thông tin về   i 
c  t   

Nếu từng thành viên trong gia  ình của quý vị    chuyển  ến cùng 
một  ịa chỉ mới, quý vị phải cập nhật  ịa chỉ nơi cư tru   cho từng 
thành viên của gia  ình trong Jeffco Connect  (Lưu ý: nếu một hoặc 
nhiều thành viên    chuyển  ến một  ịa chỉ mới, chỉ cập nhật những 
thành viên gia  ình    chuyển  i   H y làm theo các bước sau: 

1. Bắt  ầu bằng cách cập nhật  ịa chỉ (phụ huynh/người giám hộ) 
bằng cách bâ  m va  o  ường dâ  n S a Thông tin Ngườ     ng trên 
trang chủ. Hãy chắc chắn bâ  m va  o nút Lưu. 

2. Bâ  m va  o hồ sơ học sinh  ầu tiên trong mục              c sinh 

của trang           . 

a. Hãy bấm vào nút Nơi cư     . 

b. Hãy chọn  ịa chỉ mới trong danh sa  ch tha   xuô  ng. 

 

c. Xác minh ră  ng Địa chỉ G i thư    cập nhật cho khớp. 

d. Hãy bấm vào nút Lưu. Hãy bấm vào nút G i. 

3. Quay lại trang            và lặp lại Bước 2 cho tất cả học sinh 
trong danh sách    chuyển  ến  ịa chỉ mới này. 

  i khu  n về  ập nhật Thông tin về 
 g  i  i n hệ 

Nếu thông tin vê   phụ huynh/người giám hộ hoặc người liên hê   trong 
trường hợp khâ  n câ  p của học sinh    thay  ổi, quý vị phải cập nhật 
thông tin này cho từng học sinh bi   a  nh hưởng trong Jeffco Connect. 
Hãy làm theo các bước sau: 

1. Bâ  m va  o hồ sơ học sinh có trong mục              c sinh trên 
trang           .  

2. Bâ  m va  o nút Người liên hê  . 
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a. Để thêm người liên hê   mới: hãy bâ  m va  o  ường dâ  n Thêm 
Người liên hê  Mới Chọn lựa chọn thích hợp cho người liên 
hê  : Phụ huynh/Người giám hộ hoặc Người liên hê   trong 
trường h p khâ  n câ  p. Hoàn thành mẫu và bâ  m va  o nút Lưu 
Người liên hê . Tùy thuộc vào thay  ổi mà quý vị    thực 
hiện, quý vị có thể còn phải bâ  m va  o nút G i. 

 

b. Để s a phụ huynh/người giám hộ: quý vị có thể s a thông 
tin của chính quý vị bằng cách bâ  m va  o biểu tượng S a 
trong cột S a. Chỉ khi phụ huynh/người giám hộ khác cho 
phép quý vị cập nhật thông tin của họ, quý vị mới có thể bâ  m 
va  o nút S a dành cho họ. 

c. Để xóa một phụ huynh/người giám hộ: quý vị phải gọi 
 iện cho trường học của con quý vị  ể yêu cầu xóa thông tin 
của phụ huynh/người giám hộ. 

d. Để s a người liên hê   trong trường h p khâ  n câ p: bâ  m 
va  o biểu tượng S a trong cột S a và cập nhật thông tin của 
họ. Bâ  m va  o nút Lưu Người liên hê  . 

e. Để xóa người liên hê  trong trường h p khâ  n câ p: chỉ cần 

bâ  m va  o  màu  ỏ nằm trong cột   a dành cho người liên 

hê   trong trường hợp khâ  n câ  p.  

Thông tin Tổng hợp – Học sinh 

Tùy thuộc vào các thay  ổi mà quý vị thực hiện với thông tin tài 
khoản của mình, quý vị sẽ phải bâ  m va  o nút G i nằm ở góc phía 
trên bên phải của trang. 

CHÚ Ý! Khi nút G   đư c kích hoạt, quý vị phải bâ      o nút 
G   để           đư c chuyể  đến cho trường học của con 
quý vị để x  lý. 

 uy   vi  sẽ  ược yêu cầu  ọc và châ  p thuâ  n tuyên bô   về trợ giúp y tế 
trong trường hợp khẩn bằng cách bâ  m vào hô  p kiê  m     đồng ý và 
châ  p thuâ n tất cả các thông tin và sau  o   bâ  m va  o nút Chấp 
thuận. Khi bấm nút Chấp thuận có ngh a là quy   vi      ý  iện t  vào 
mẫu  ó  

Sau khi chấp thuận mẫu này  quy   vi  sẽ nhận  ược một thông báo 
xác nhận nằm phía trên của trang này nêu rõ “Thông tin củ           
đã đư c g   đến nhà trường ” 

 hi quy   vi  hoàn tất các thao tác tại Jeffco Connect  h y  ảm bảo 
bấm vào  ường dẫn Đă   x ất nằm phía trên bên phải của trang và 
 óng của sổ trình duyệt của mình. Việc này sẽ  ảm bảo thông tin 
của quy  vi   và  ảm bảo rằng không ai có thể s a tài khoản của quy  
vi .

 

T u  cập  ổng thông tin  hu t   ng s  từ 
Jeffco Connect. 

Để truy cập Cô  ng thông tin Khu 
trường s  từ Jeffco Connect  
ha  y chuyển  ến trang            
và bâ  m va  o  ường dâ  n Chuyê n 
sang Khu trường s . 

Để quay lại Jeffco Connect từ  
Cô  ng thông tin Khu trường s   
ha  y bâ  m va  o  ường dâ  n nhanh ở 
trên mục  iều hướng bên trái của 
giao diê  n cô  ng thông tin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


