
 
 

Vì lý do an toàn và bảo đảm hiệu quả, CFISD mong muốn giảm lượng tiền mặt và các tờ séc gửi đến trường. Xin quý vị hãy thử thanh 
toán TRỰC TUYẾN như hàng ngàn vị phụ huynh khác đã đăng ký và tận hưởng sự thuận tiện của hình thức thanh toán này! Sẽ chỉ mất 
chưa tới 5 phút để đăng ký. Quý vị vui lòng làm theo các bước hướng dẫn này để bắt đầu nhận email thông báo về các sự kiện sắp tới 
liên quan đến (các) con của quý vị. 

LƯU Ý: Nếu quý vị cần được hỗ trợ, hãy chọn SUPPORT (HỖ TRỢ) ở góc trên bên phải của màn hình. 

Bước 1: Đăng ký 

a) Nếu quý vị chưa đăng ký, vui lòng đến trang chủ School Cash Online (Đóng học 
phí Trực tuyến) https://cypress-fairbanksisd.schoolcashonline.com/  
và chọn “Get Started Today” (Bắt đầu ngay hôm nay). 

 
b) Hoàn thành đầy đủ ba Bước Đăng ký 

*Vì lý do Bảo mật, mật khẩu của quý vị cần có 8 ký tự, một chữ cái 
viết hoa, một chữ cái viết thường và một số. 

 
Bước 2: Email xác nhận 

Email xác nhận đăng ký sẽ được gửi tới quý vị. Bấm vào đường dẫn được 
cung cấp trong email để xác nhận email của quý vị và tài khoản School 
Cash Online. 
Đường dẫn xác nhận sẽ mở ra trang School Cash Online trong đó nhắc 
quý vị đăng nhập vào tài khoản của quý vị. Sử dụng địa chỉ email và mật 
khẩu quý vị vừa tạo cho tài khoản. 

 

Bước 3: Tìm tên học sinh 

Bước này sẽ kết nối con của quý vị với tài khoản của quý vị. 
a) Nhập Tên của Hội đồng Nhà trường 
b) Nhập Tên Trường 
c) Nhập Tên và Ngày sinh của Con quý vị 
d) Chọn Continue (Tiếp tục) 
e) Ở trang kế tiếp, hãy xác nhận quý vị có liên hệ với trẻ, đánh dấu vào ô Agree 

(Đồng ý) và chọnContinue (Tiếp tục) 
f) Con của quý vị đã được thêm vào tài khoản của quý vị 

 
 

Bước 4: Xem Các Mục hoặc Thêm Học sinh khác 

Nếu quý có những đứa con khác, hãy chọn “Add Another Student”   
(Thêm học sinh khác) và lặp lại các bước trên đây. Một tài khoản phụ huynh có thể thêm 8 trẻ. Nếu quý vị không muốn thêm trẻ khác, hãy 
chọn “View Items For Students”  (Xem các mục cho học sinh). Danh sách các mục sẵn có để mua sẽ được hiển thị. 
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