Đăng ký tham gia Khóa Học Giáo Dục Thường Xuyên (CE)
1. Đăng nhập vào trang My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi).

2. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang chủ My
Benefits (Phúc Lợi Của Tôi). Nhấn vào Caregiver
Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho
Chăm Sóc Viên).

3. Nhấn vào nút Enroll (Đăng Ký) ở đầu trang để
chuyển tới Course Catalog (Danh Mục Khóa Học).*

5. Cuộn xuống phần Select a Course Option (Chọn một
Khóa Học) để xem danh sách các lựa chọn khóa học
với các loại, ngày, giờ, địa điểm học khác nhau. Có thể
bạn chỉ thấy một lựa chọn, tùy thuộc vào tình trạng sẵn
có của khóa học.

6. Nhấn vào nút Select (Chọn) để chọn khóa học phù hợp với
bạn.

7. Sau đó, bạn sẽ được chuyển tới trang xem lại để xác
nhận đăng ký. Nhấn vào Confirm Enrollment (Xác
Nhận Đăng Ký) để đăng ký khóa học.

4. Bạn có thể nhấn vào khóa học mình quan tâm.
MẸO: Bạn sẽ chỉ nhìn thấy những khóa học mình
đủ điều kiện tham gia. Tại đây, bạn có thể lọc các
lựa chọn theo khóa học trực tuyến, hội thảo trên
web, khóa học trực tiếp và ngôn ngữ được hỗ trợ.

*Xin lưu ý: nếu đã đặt ngôn ngữ ưa dùng là "English" (Tiếng Anh)
trong hồ sơ My Benefits (Phúc Lợi Của Tôi), thì bạn sẽ thấy tất cả
khóa học bằng tiếng Anh. Nếu bạn đã đặt ngôn ngữ ưa dùng là thứ
tiếng khác, thì khóa học bạn đang xem sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ bạn
ưa dùng. Bạn có thể chọn giữa ngôn ngữ mình ưa dùng và tiếng Anh.
Nhấp vào tùy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dùng.

8.

Bạn đã đăng ký khóa học thành công! Nhấn vào Go to
My Courses (Chuyển tới Khóa Học Của Tôi) để xem toàn
bộ thông tin về khóa học.

