
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ’s 
Tại sao School Cash cần địa chỉ email của tôi? 
School Cash Online cần địa chỉ điện thư “email” của quý vị: 1) cần tên người sử dụng-user name để vào hệ thống. 2) để gởi biên lai chứng 

nhận đã trả phí 3) để quý vị có thể nhận thông báo về những sự kiện của trường. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và tôn trọng những quan 

tâm về việc bảo mật của quý vị. 

 
Tôi chưa nhận được điện thư xác nhận khi lập tài khoản?  
Một số nhà cung cấp đ/c điện thư nhận diện sai tài khoản School Cash là thuộc dạng SPAM-RÁC và tự động chuyển điện thư của chúng tôi 

trực tiếp qua mục thư RÁC. Nếu quý vị đã yêu cầu xác minh email mà không nhận được hồi báo thì xin kiểm lại mục thư SPAM-RÁC của quý 

vị hoặc mục thư ALL MAIL-TẤT CẢ THƯ NHẬN. Nếu quý vị tìm thấy thư xác nhận trong đó, quý vị có thể yêu cầu hệ thống điện thư cho phép 

nhận điện thư của School Cash Online trong tương lai.  

• Cần thông tin cá nhân nào của học sinh? 

• Tên học sinh – Tên học sinh giống như trong Skyward. Nếu học sinh của quý vị có 2 tên họ, hoặc có gạch nối thì cần phải điền như sau: 

• Ngày sinh 

• Tên trường 

Tên người sử dụng và mật mã không hoạt động. 
Tên người sử dụng – khi trương mục của quý vị đã bắt đầu hoạt động, tên người sử dụng thường là đ/c điện thư (email) của quý vị. Bảo đảm là 
quý vị sử dụng đúng đ/c điện thư (email) của trương mục này.  
Mật mã-xin lưu ý là mật mã rất nhạy cảm nên cần chính xác.     

 
Tôi quên tên người sử dụng và mật mã, Làm thế nào để tìm lại thông tin này? 
Chỉ cần nhấn vào phần “"Forgot user name or password" trong phần “secure sign in” trong trang đăng nhập-sign in.     
Vì mục đích bảo mật, quý vị sẽ cần đ/c email ban đầu khi lập trương mục. Tên người sử dụng và mật mã sẽ được gởi đến đ/c email mà quý vị đã 
đăng ký.    

 
Tôi có thể đổi đ/c email hoặc mật mã được không? 
Có, khi bạn đã đăng ký trương mục, bạn có thể tự do sửa đổi tất cả dữ liệu cá nhân của mình bao gồm đ/c điện thư và mật mã bằng cách nhấp vô 
phần “My Account”.  Để thay đổi đ/c điện thư, chọn vô phần “Edit My Personal Information-Sửa đổi thông tin cá nhân”. Để thay đổi mật mã, chọn 
vô phần “Change My Password-Thay đổi mật mã” và làm theo sự hướng dẫn trên màn hình. 

 
Tôi có thể đăng ký thêm nhiều người con khác được không? 
Có, bạn có thể ghi danh tối đa là 8 học sinh trong trương mục của bạn. Bạn sẽ cần có sẵn những thông tin cá nhân cần thiết của mỗi học sinh 
mà bạn muốn ghi vào trương mục của bạn. Nếu bạn muốn ghi nhều hơn 8 học sinh thì hãy liên lạc với bộ phận trợ giúp phụ huynh.  

Cần Giúp Đỡ? Số liên lạc giúp phụ huynh : 1-866-961-1803 Email: parenthelp@schoolcashonline.com 

 

 

 

 

 

 

Nhận Thẻ Master 

& Visa  

Trả Phí Trên Mạng 
Trả bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ rút tiền, hoặc chi phiếu 

Thuận tiện – Phụ huynh có thể 

mua hàng 24h/ngày, 7ngày/tuần 

Kiểm soát – Giảm thiểu bị mất 

chi phiếu hoặc tiền mặt 

Kịp thời – Sự thanh toán được 

ghi nhận trực tuyến ngay lập tức 

An toàn – Bảo đảm quyền 

riêng tư và trả phí an toàn   

Đăng nhập dễ dàng – Có thể 

coi lại quá trình mua hàng & trả 

phí 

Tùy chọn – trả trực tuyến bằng 

thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ 

rút tiền hoặc chi phiếu 

Ngôn ngữ – Có tiếng Mỹ và 

tiếng Tây Ban Nha 

Lập trương mục như thế nào? 

School Cash Online “trả tiền qua mạng” được lập ra nhằm tạo thuận tiện cho người sử 

dụng, hệ thống thanh toán qua mạng rất hiệu quả. Tất cả quý vị cần là làm theo các 

bước đơn giản sau để bắt đầu.  

 

Bước 1: Xin hãy vào: 
 

https://kleinisd.schoolcashonline.com 

Bước 2: Đăng ký bằng cách chọn “Register” và làm theo các bước sau.  

Bước 3: Ở bước 3, hãy nhớ chọn 'yes' từ dấu mũi tên chỉ xuống nếu quý vị muốn 

nhận thông báo về các khoản phí mới cho học sinh của mình.  

Bước 4: Quý vị sẽ nhận được điện thư xác nhận. Bấm vào phần nối kết “School Cash”  

và chọn “Click Here”. Vào trương mục của quý vị và điền thêm tên của từng người 

con của quý vị vào tài khoản của gia đình.  

In Hóa Đơn – In bản sao hóa đơn để lưu lại cho hồ sơ cá nhân. Thông tin này cũng có 

thể tìm thấy trong phần hồ sơ trả phí "Payment History". 

Mỗi phụ huynh có thể có tài khoản riêng không? 

Có, School Cash Online được thiết kế để phụ huynh, ông bà, và người giám hộ, 

v.v... có tài khoản cá nhân. Tên học sinh được phép đăng ký tối đa cho 5 tài khoản 

“parent” phụ huynh khác nhau. 
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