
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KÍ TRÊN ATINGI

Chào mừng đến với atingi! Hướng dẫn này cho bạn biết cách đăng ký trên nền tảng 
học kỹ thuật số miễn phí 100% của chúng tôi. Bạn có thể thao tác trên điện thoại 
hoặc máy tính cá nhân

1. Mở trình duyệt web của bạn (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome, 
nhưng bất kỳ trình duyệt nào cũng sẽ hoạt động).

2. Trong thanh tìm kiếm của trình duyệt, vui lòng nhập https://www.atingi.org/.

3. Bấm vào nút ‘’ Đăng ký ’’ ở góc trên bên phải:

Bước 0: Chọn ‘Đăng ký’



4. Trang đăng ký sẽ xuất hiện:

5. Ở góc trên bên phải, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng nền tảng học atingi bằng 
cách nhấp vào mũi tên nhỏ trỏ xuống và chọn ngôn ngữ của bạn từ menu thả xuống. 
Có Tiếng Việt

Sau đó, đảm bảo rằng trong 'ngôn ngữ ưu tiên', cùng một ngôn ngữ được chọn

(Note: you can still choose courses in multiple languages later on, but 
your main user  interface will be in the language you selected here).

Bước 1: Chọn ngôn ngữ

Đảm bảo rằng trong 'ngôn 
ngữ ưa thích', bạn chọn 
cùng một ngôn ngữ



6. Nhập địa chỉ email của bạn:

7. Nhấp vào hộp nhỏ bên cạnh văn bản “chính sách bảo mật dữ liệu, điều khoản và 
điều kiện” để chọn.

Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên đọc “chính sách bảo mật dữ liệu, điều khoản và điều 
kiện”, bạn có thể làm bằng cách nhấp vào văn bản màu xanh lam.

3: Đánh dấu vào hộp kiểm

2: Nhập địa chỉ 
email của bạn

4: Bấm vào ‘Đăng ký’

8. Nhấp vào “đăng ký”



9. Bây giờ bạn sẽ thấy trang sau:

10. Đi đến hộp thư đến email của bạn. Trong hộp thư đến của bạn, hãy mở e-mail từ 
quản trị viên atingi, với dòng tiêu đề: atingi: xác nhận tài khoản.

Nếu bạn không thấy email trong hộp thư đến bình thường của mình, vui lòng kiểm 
tra hộp thư rác của bạn.

11. Mở thư và BẤM vào liên kết xác nhận tài khoản

example@gmail.com

Quan trọng: 
Nhấp vào liên 
kết kích hoạt 
này!

example@gmail.com

Nếu bạn không thấy 
email trong hộp thư đến 
của mình, hãy kiểm tra 
thư mục spam của bạn!

Kiểm tra hộp thư đến 
của bạn để tìm email 
từ atingi!

mailto:example@gmail.com
mailto:example@gmail.com


12. Một tab trình duyệt mới sẽ mở ra với trang “Hoàn tất Đăng ký”:

13. Nhập họ, tên (họ) và mật khẩu của bạn (với tối thiểu 8 ký tự); tên được nhập ở 
đây chỉ là một ví dụ. Xin hãy ghi lại mật khẩu để đỡ mất thời gian đặt lại mật 
khẩu

Đảm bảo sử dụng mật khẩu dễ nhớ đối với bạn hoặc ghi mật khẩu vào một nơi an 
toàn; bạn sẽ cần địa chỉ email và mật khẩu của mình mỗi khi đăng nhập vào atingi

example@gmail.com

example@gmail.com
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14. Cuộn xuống để xem phần còn lại của biểu mẫu đăng ký;

15. Chỉ cần nhấp vào các mũi tên nhỏ bên cạnh mỗi hàng và chọn tùy chọn áp dụng cho bạn, như 
được hiển thị trong ví dụ này cho hàng ‘múi giờ’ (tìm thành phố bạn sống gần nhất):



16. Khi bạn đã chọn tất cả mọi thứ, hãy nhấp vào nút ở dưới cùng 'Tạo tài khoản':

17. Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký! Bây giờ trang này sẽ xuất hiện - chúng tôi khuyên bạn nên 
thực hiện chuyến tham quan chào mừng đến nền tảng của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút 
‘tiếp theo’! 


