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Dành cho Phụ huynh: Lập một Tài khoản và 
Thêm các Con của Quý vị vào Tài khoản 

Bước 1—Bắt đầu  

 Truy cập vào www.schoolcafe.com 

 Bên dưới Need to create an account or contact us? (quý 

vị cần lập một tài khoản hay liên hệ với chúng tôi?) chọn 
CO—Colorado 

 Nhập vào “Jeffco Public Schools” 

 Nhấp vào Go to My District (đi tới học khu của tôi) 

 Trong trang tiếp theo, chọn Create a new account (lập 

một tài khoản mới) 

 Chọn I’m a Parent (tôi là một phụ huynh) và nhấp vào 

Next (tiếp theo) 

Bước 1—Thêm các con quý vị vào tài khoản  

 Từ tài khoản mới của quý vị, Nhấp vào Add a Student (thêm một học sinh) 

 Nhấp vào Add a Student (thêm một học sinh) 

Bước 2—Nhập vào thông tin học sinh  

 Nhập vào Số ID Học sinh* của con quý vị và chọn Trường của con quý vị 

 Nhấp vào Search & Verify Student (tìm kiếm và xác minh học sinh) 

 Nhấp vào Add this Student (thêm học sinh này) 
*Nếu quý vị không biết số ID học sinh của con quý vị, quý vị có thể tìm số đó trên 
JeffcoConnect. Vui lòng đăng nhập vào JeffcoConnect để lấy số ID học sinh. Nếu quý vị 
có bất kỳ vấn đề nào với JeffcoConnect, hãy liên hệ với trường của con quý vị.  

Bước 2—Xác nhận học khu của quý vị  
 Chọn CO—Colorado và nhập vào “Jeffco Public Schools” và nhấp vào 

Next (tiếp theo) 

Bước 3—Nhập vào thông tin của quý vị 
 Nhập vào tên phụ huynh/người giám hộ và thông tin của phụ 

huynh/người giám hộ rồi nhấp và Next (tiếp theo) 

Bước 4—Thiết lập thông tin đăng nhập của quý vị  
 Lập một tên người dùng và mật khẩu 

 Chọn một Security Question (câu hỏi bảo mật) và nhập vào một 

Security Answer (câu trả lời bảo mật) và nhấp vào Next (tiếp theo) 

Bước 5—Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện  

 Đánh dấu vào I accept the Terms & Conditions (tôi chấp nhận các 

điều khoản và điều kiện) và nhấp vào Create My Account (lập tài 

khoản của tôi) 

 Nhấp vào I’m not a robot (tôi không phải là robot) và làm theo 

yêu cầu gõ lại ký tự reCAPTCHA  

Bước 6—Xác minh tài khoản của quý vị 
 Quý vị sẽ nhận được hai email từ SchoolCafé: 

 Một thư có thông tin đăng nhập của quý vị 

 Một thư có mã số xác minh  
 Đây là cách mà quý vị sẽ nhận các cảnh báo và email 

Lập Tài khoản của Quý vị  

Thêm các Con Quý vị vào Tài khoản  


