HƯỚNG KỸ THUẬT THAM GIA KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN
Để tham gia Khóa học trực tuyến Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam, xin bạn
vui lòng nhấp vào đường link: https://ufu.moodle-kurse.de/. Nếu bạn chưa có tài
khoản UfU Moodle, bạn có thể tạo tài khoản mới tại bằng cách nhấp vào Neues Konto
anlegen (Tạo tài khoản mới) phía bên tay phải của màn hình.

Sau khi nhấn vào Neues Konto anlegen, màn hình máy tính sẽ hiện ra cửa sổ sau. Xin
bạn vui lòng điền các thông tin cá nhân như tại hướng dẫn sau đây. Sau khi đã điền
đẩy đủ các thông tin, xin vui lòng nhấn vào Neues Nutzerkonto anlegen (Tạo tài
khoản người dùng mới).

Để đảm bảo rằng không có ai đăng nhập trái phép bằng e-mail bạn đã cung cấp, một
thông báo tự động sẽ được gửi đến địa chỉ Email của bạn, trong đó chứa đường link
xác nhận đăng ký của bạn. Sau đó, bạn hãy kiểm tra email bạn sử dụng để đăng ký tài
khoản, nhấp vào đường link xác nhận đăng ký và tiếp tục nhấn Weiter (Tiếp tục).

Như vậy, bạn đã đăng ký tài khoản mới thành công vào có thể quay lại trang chủ để lựa
chọn khóa học Đăng ký các khu vực ô nhiễm tại Việt Nam bản tiếng Việt. Sau khi nhấn
vào khóa học, bạn sẽ thấy màn hình hiện ra như dưới đây. Xin bạn vui lòng điền mật
khẩu khóa học trực tuyến mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn qua Thư mời tham gia
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khóa học hoặc qua Email vào ô Inscription Password (Mật khẩu đăng nhập) và nhấn
Einschreiben để bắt đầu khóa học trực tuyến.

Chúng tôi hy vọng sớm được gặp quý học viên tại Khóa học trực tuyến!
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