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Hãy nhập các dữ liệu của Công thức Tài trợ và 
Kiểm soát Địa phương (LCFF) ở trong Cổng 
Thông tin PowerSchool của Phụ huynh 

Hãy làm theo các bước dưới đây để nhập các dữ liệu của Công thức Tài trợ và Kiểm soát Địa 
phương (LCFF)  ở trong Cổng Thông tin của Phụ huynh. Thông tin này cẩn mật và sẽ không 
được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Trường của con em quý vị cần dữ kiện này để 
đảm bảo trường được hưởng các khoản tài trợ của tiểu bang mà trường được hưởng.  Việc 
này sẽ không ảnh hưởng đến chuyện con em quý vị nhận những bữa ăn miễn phí ở trường 
này.  

1. Hãy đăng nhập vào Cổng Thông Tin PowerSchool của Phụ Huynh: 
https://powerschool.sandi.net/ 

2. Hãy nhấp vào  gần cuối của menu điều hướng.  

Để tham khảo trên trang LCFF trong cổng thông tin của phụ huynh, thông tin được tô 
màu xanh lam cho biết số thành viên trong gia đình và loại thu nhập nào cần được để 
vào.  

 

3. Hãy nhấp vào menu thả xuống, chọn số người sống trong nhà của quý vị. 

  

4. Hãy bấm vào nút radio bên cạnh số tiền thu nhập thích hợp cho hộ gia đình.  

 

5. Hãy nhấp vào hộp kiểm để xác nhận thông tin và sau đó nhấp Gửi. 

 

https://powerschool.sandi.net/
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6. Nếu quý vị có thêm con em đang theo học tại các trường hội đủ điều kiện để nhận      
LCFF, hãy nhấp vào tên của các em trong Cổng thông tin của Phụ huynh của quý vị và 
lặp lại các bước 1-5. 

 

Để được trợ giúp về các vấn đề kỹ thuật, xin liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến cho 
Phụ huynh ở số 619.732.1400  

 


