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1

Đăng ký ID Prometric

Hướng dẫn người dùng này giải thích cách đăng ký một ID Prometric.
Cần có ID Prometric để làm bài kiểm tra do Prometric tiến hành.

1.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Obtain your Prometric ID].
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1.2 Giới thiệu về Đăng ký ID Prometric

(1)

Hệ thống sẽ hiển thị hướng dẫn về ID Prometric. Đọc hướng dẫn và bấm [Next].
(1)
Xem những lưu ý sau đây trước khi tạo ID Prometric của bạn.
Giới thiệu về ID Prometric
 ID Prometric là ID cần có để làm các bài kiểm tra được chứng nhận do Prometric tiến hành. (Trừ một số bài kiểm tra.)
 Prometric và các cơ quan chứng nhận sử dụng ID này để quản lý thông tin cá nhân và kết quả kiểm tra của mỗi thí sinh.
 Thông tin lịch sử chứng nhận của bạn có thể không được ghi lại chính xác nếu bạn có ID trùng lặp.
 ID Prometric bao gồm hai chữ cái và bảy số.
 Bạn cần một địa chỉ email hợp lệ để tạo ID Prometric. Nếu bạn không có địa chỉ e-mail hoặc nếu bạn chia sẻ địa chỉ email của mình với nhiều người dùng, vui lòng tạo địa chỉ e-mail miễn phí như Yahoo!, Gmail, v.v... trước khi bạn tạo ID
Prometric của mình.
Lưu ý
Nếu bạn bị mất kết nối với máy chủ của chúng tôi trước khi hoàn thành việc tạo ID, thì quy trình này có thể không được
hoàn thành. Trong trường hợp này, bạn cần tạo lại ID Prometric. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ
CustomersupportenglishJLFW@prometric.com
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1.3

Thỏa thuận về thông tin cá nhân

(2)

Thông báo từ Prometric
Bạn có muốn nhận thông tin liên quan đến bài kiểm tra (thông tin về các
chiến dịch, hội thảo, sự kiện, v.v...) hỗ trợ làm bài kiểm tra hoặc thông tin
về các dịch vụ được công ty hoặc cơ quan được chứng nhận của chúng tôi
cung cấp không?

Đi tới trang chính để đăng ký kiểm tra

Thỏa thuận về thông tin cá nhân sẽ được hiển thị. Xem trang tiếp theo để biết tài liệu thực tế.
Nếu bạn đồng ý, bấm [Agree].
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(2)
Thỏa thuận
Giới thiệu về việc xử lý thông tin cá nhân
1. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân có được cho các mục đích sau đây.
2. Thực hiện đăng ký kiểm tra hoặc thủ tục đặt chỗ, làm bài kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra hoặc yêu cầu một khoản phí kiểm
tra thay mặt cho cơ quan chứng nhận.
3. Tránh nhập lại thông tin cơ bản khi thí sinh thực hiện các bài kiểm tra bổ sung mà chúng tôi tiến hành.
4. Báo cáo kết quả kiểm tra, bao gồm thông tin cá nhân, cho cơ quan chứng nhận cho mục đích chấm điểm kiểm tra, cấp
chứng chỉ, v.v...
5. Liên hệ với thí sinh bằng e-mail, đường bưu điện, fax hoặc điện thoại với thông tin từ công ty hoặc tổ chức kiểm tra liên
quan đến dịch vụ của công ty, tổ chức kiểm tra hoặc thông tin bán hàng, cũng như thông tin liên quan đến các hoạt động
tiếp thị (hội thảo, sự kiện, các chiến dịch, bản tin, v.v...).
6. Thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký có thể được gửi đến cơ quan chính phủ bạn mang quốc tịch.
7. Để sử dụng trong kinh doanh liên quan đến dịch vụ cung cấp bài kiểm tra của chúng tôi.
8. Nếu chúng tôi có được và sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích nêu trên, thì chúng
tôi sẽ liên hệ riêng với bạn để giải thích lý do và cách thức dữ liệu sẽ được sử dụng. Ngay cả trong tình huống như vậy,
chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân có được ngoài mục đích đã nêu.
9. Mặc dù việc cung cấp thông tin cá nhân là không bắt buộc, nhưng việc không cung cấp thông tin cần thiết có thể gây ra các
sự cố như không thể thực hiện các hoạt động được nêu trong mục 1 ở trên hoặc điều đó có thể khiến bạn không thể làm
bài kiểm tra
10. Chúng tôi có thể ủy quyền một phần việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thuê ngoài, bên sẽ thực hiện trong giới hạn sử
dụng thông tin cá nhân đã xác định ở trên. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn phù hợp đối với tất cả các
bên thuê ngoài.
11. Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân đã đăng ký cho Prometric Inc. thông qua kết nối được mã hóa SSL để thực hiện quy
trình đăng ký, kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra và yêu cầu trả phí kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ
thông tin cá nhân nào khác cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn
12. Xem Chính sách bảo mật để biết chi tiết về yêu cầu thông tin cho mục đích sử dụng thông tin cá nhân, để ngừng cung
cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba và để sửa, thêm hoặc xóa thông tin cá nhân.
13. Bạn có thể kiểm tra/thay đổi thông tin cá nhân mà bạn đã đăng ký ID Prometric trên trang Thay đổi thông tin cá nhân
14. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ CustomerSupportEnglishJLFW@Prometric.com nếu bạn có bất kỳ khiếu nại
nào hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi.
Prometric Japan Co., Ltd.
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1.4

Nhập địa chỉ e-mail

(3)
1

Hủy tạo ID Prometric và đi tới trang chính để đăng
ký kiểm tra.

Nhập địa chỉ e-mail của bạn và bấm [Next].
1

E-mail address

Bắt buộc

Nhập địa chỉ e-mail của bạn

(3)
Đảm bảo bạn nhập một địa chỉ e-mail hợp lệ vì chúng tôi sẽ gửi ID Prometric của bạn qua e-mail.
Nếu bạn không có địa chỉ e-mail, vui lòng tạo một địa chỉ e-mail miễn phí như Yahoo!, Gmail, v.v... trước khi bạn tạo ID
Prometric.
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1.5

Xác nhận địa chỉ e-mail đã nhập

Nếu địa chỉ e-mail đúng như hiển thị, bấm [Next].

Nếu địa chỉ e-mail đã nhập đã được đăng ký, thì sẽ hiển thị màn hình sau đây..
Nếu bạn bấm [Yes], thì thông tin ID Prometric đã đăng ký sẽ được gửi tới địa chỉ e-mail đó.
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1.6

Đặt mật khẩu

(4)

1

2

Nhập mật khẩu bạn chọn dưới mục "Password" và nhập lại trong mục " Confirm Password" và bấm [Next].
1
2

Password
Confirm Password

Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập mật khẩu đăng nhập
Để xác nhận, nhập lại cùng giá trị đã nhập cho mật khẩu ở trên

(4)
 Mật khẩu phải là kết hợp của 6-14 ký tự chữ và số
 Mật khẩu phân biệt chữ hoa và chữ thường
 Hãy nhớ mật khẩu của bạn vì cần để đăng ký bài kiểm tra
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1.7

Đăng ký thông tin cá nhân

1
2
Required

3
4
Required

5

6
7

Required

Required
Required

8
9

Required

Thiết lập lại mẫu và xóa tất cả thông tin
đã nhập

Nhập thông tin của riêng bạn cho thí sinh và bấm [Next].
1
2
3

First Name
Middle Name
Last Name

Bắt buộc

4
5

Phone
Street Address 1

Bắt buộc

6

Street Address 2

Bắt buộc

7
8
9

City
State/Province
Postal/Zip Code

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

12 / 88

Nhập tên của thí sinh bằng tiếng Anh.
Trường hợp tên quá dài không thể nhập hết tất cả vào trong một ô thì hãy sử dụng ô
khác (ví dụ: phần phía sau của tên sẽ nhập vào ô tên đệm, v.v...)
Tên của bạn sẽ được xuất ra theo thứ tự tên tiếng Anh (tên, tên đệm, họ) trong
thông báo kết quả kiểm tra.
Sẽ nhập tên và họ đã đăng ký ở đây khi đăng nhập vào website đăng ký kiểm tra.
Nếu sử dụng làm tài liệu chính thức, chẳng hạn như trong đơn đăng ký tình trạng cư
trú tại Nhật Bản, vui lòng nhập tên của bạn chính xác như trên hộ chiếu của bạn (không
thể sửa lại tên sau khi kiểm tra).
Nhập số điện thoại
Tên của tòa nhà, giống như một tòa nhà chung cư và số phòng (trường hợp phù hợp)
Nhập địa chỉ bằng tiếng Anh
Số nhà, đường, thị trấn/làng
Nhập địa chỉ bằng tiếng Anh
Nhập tên thành phố bằng tiếng Anh
Nhập tên tiểu bang hoặc tỉnh bằng tiếng Anh
Nhập mã bưu điện hoặc mã zip
Nếu bạn không có mã bưu chính/zip, hãy nhập "000"

Tài liệu hướng dẫn người dùng – 1.Đăng ký ID Prometric

1.8

Xác nhận thông tin đã nhập

Nếu thông tin đã nhập đúng như hiển thị, bấm [Next].
Hãy chú ý xác nhận kỹ tên. Nội dung này sẽ được hiển thị trong thông báo kết quả kiểm tra.
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1.9 Hoàn thành đăng ký ID Prometric

(5)

Bấm [Back] đi tới trang chính để đăng ký kiểm tra.
Cần có ID Prometric, mật khẩu và tên của bạn (tên + họ) để đăng nhập vào trang đăng ký kiểm tra. Đừng quên các thông tin đã đăng ký.
(5)
ID Prometric của bạn đã được gửi tới địa chỉ e-mail sau đây.
*

Bạn cần có ID Prometric để đăng ký bài kiểm tra.
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2

Đăng ký kiểm tra

Hướng dẫn này giải thích cách đăng ký kiểm tra.

2.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Login].

 Khi đăng nhập vào website đăng ký, nếu nhấp vào nút “X” ở phía trên bên phải của màn hình và đóng trình duyệt lại thì sau
20 phút sẽ không thể đăng nhập lại được nên hãy chú ý. Khi muốn kết thúc website đăng ký thì hãy sử dụng nút “Logout”.
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2.2

Đăng nhập

1

2

3

4

(1)

Nhập thông tin yêu cầu để đăng nhập và bấm [Login].
1
2
3
4

First Name
Last Name
Prometric ID
Password

Bắt buộc
(xem-->)
Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập tên thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận “ID Prometric”)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quá trình "Đăng ký ID Prometric"
Nhập ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường)
Nhập mật khẩu đã cài đặt khi tạo ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa
và chữ viết thường)
* Không cần nhập tên đệm khi đăng nhập và website đăng ký.
(1)
Nếu bạn quên ID Prometric hoặc Mật khẩu của mình, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
TEL: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ Bẩy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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2.3

Danh sách bài kiểm tra đã đăng ký

Đăng xuất và đi đến trang chính để đăng ký
kiểm tra

(2)

Để đăng ký một bài kiểm tra, bấm vào [Reserve Test].
(2)
 Đảm bảo bạn xếp lịch lại hoặc hủy trước ngày kiểm tra của bạn ít nhất ba ngày làm việc (ít nhất bốn ngày làm việc nếu ngày
kiểm tra rơi vào cuối tuần).
 Không thể thay đổi cách thức kiểm tra và thanh toán. Hủy đăng ký hiện tại và đăng ký một cái mới.
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2.4

Xác nhận điều khoản và điều kiện kiểm tra

(3)

Đăng xuất và đi đến trang chính để đăng ký
kiểm tra

Quay lại màn hình trước

Các điều khoản và điều kiện kiểm tra sẽ được hiển thị (xem trang kế tiếp). Nếu bạn đồng ý, hãy bấm [Accept].
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(3)
Điều khoản và điều kiện kiểm tra
Bạn phải chấp nhận thỏa thuận sau đây trước khi tiếp tục đặt lịch kiểm tra.
■ Hạn chế đối với việc đặt lịch kiểm tra
Bên thứ ba không được đặt lịch kiểm tra. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra do việc sử dụng
bên thứ ba.
■ Phí kiểm tra
Phí kiểm tra có thể thay đổi tùy thuộc vào cơ quan chứng nhận. Nếu bạn muốn làm bài kiểm tra với giá trước khi thay đổi
được áp dụng, thì bạn cần phải hoàn thành việc đặt lịch trước 23:59 vào ngày trước khi phí kiểm tra được thay đổi. Lưu ý
với điều này khi đặt lịch vào khoảng nửa đêm.
■ Thanh toán phí kiểm tra
Bạn có thể trả phí kiểm tra bằng phiếu đăng ký.
■ Thay đổi đặt lịch
Thực hiện bất kỳ thay đổi nào trước ít nhất ba ngày làm việc trước ngày kiểm tra theo lịch của bạn (ít nhất 4 ngày làm việc
nếu ngày kiểm tra rơi vào cuối tuần). Các thay đổi sẽ không có hiệu lực sau thời hạn đã nêu. Bạn không thể thay đổi đặt lịch
nếu đã qua một năm kể khi bạn đặt đặt lịch ban đầu.
■ Hủy đặt lịch
Thực hiện hủy trước ít nhất ba ngày làm việc trước ngày kiểm tra dự kiến của bạn (ít nhất 4 ngày làm việc nếu ngày kiểm tra
rơi vào cuối tuần). Ngay sau khi hoàn thành quy trình hủy, bạn sẽ nhận được một email thông báo rằng việc hủy của bạn đã
thành công. Nếu bạn không nhận được e-mail, hãy liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của Prometric.
Nếu quy trình hủy không được hoàn thành đúng, thì phí kiểm tra sẽ không được hoàn trả ngay cả khi bạn vắng mặt vào
ngày kiểm tra. Ngoài ra, nếu thanh toán được thực hiện bằng phiếu đã trả tiền, thì phiếu đã trả tiền này sẽ được đánh dấu
là "Đã sử dụng" và bạn sẽ không thể sử dụng lại phiếu này nữa.

<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
ĐT: +603 76283371 E-mail: CustomersupportenglishJLFW@prometric.com
9:00 - 18:00 (Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày lễ tết)
■ Yêu cầu về ID
Khi bạn đến trung tâm kiểm tra vào ngày kiểm tra của mình, thì bạn phải xác nhận danh tính của mình bằng cách xuất trình
ID được chấp nhận trước khi được phép vào phòng thi. Nếu bạn không xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ, thì bạn sẽ không
được phép làm bài kiểm tra. Phí kiểm tra của bạn sẽ vẫn được tính.
■ Đăng ký kiểm tra
Bạn cần phải đến trung tâm kiểm tra ít nhất 20 phút trước thời gian đặt lịch của bạn. Việc này sẽ giúp bạn có đủ thời gian
để hoàn thành các thủ tục đăng ký kiểm tra cần thiết. Nếu bạn không tuân thủ, thì bạn sẽ không được phép làm bài kiểm
tra.
■ Quy định của Trung tâm kiểm tra
Trước khi bắt đầu bài kiểm tra của bạn, vui lòng xem lại những thông tin sau đây về bài kiểm tra của bạn và Quy định của
Trung tâm kiểm tra. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi Quản lý Trung tâm Kiểm tra (TCA) để được hỗ trợ. Nếu
không tuân thủ các quy định được mô tả dưới đây, thì kết quả bài kiểm tra của bạn có thể không hợp lệ và phí kiểm tra sẽ
không được hoàn trả, và trong một số trường hợp, bạn có thể không thể làm bài kiểm tra về sau.
Quy định
Bảo mật nội dung/hệ thống kiểm tra
1. Bạn hoàn toàn không được phép truyền tải, xuất bản, sao chép hoặc gửi đi bất kỳ phần nào của bài kiểm tra, dưới bất kỳ
hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào (ví dụ: bằng lời nói, điện tử, bằng văn bản, v.v...) cho bất kỳ mục đích nào.
Bạn không được nói chuyện với các thí sinh khác.
2. MỌI sự sao chép hoặc tiết lộ sẽ dẫn đến việc bạn và bất kỳ ai chỉ đạo hoặc thực hiện âm mưu với bạn phải chịu trách
nhiệm dân sự và/hoặc hình sự.
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Thủ tục đăng ký & Giải lao của Trung tâm kiểm tra
1. Bạn phải xuất trình ID gốc, hợp lệ (chưa hết hạn) và ID có thể chấp nhận và thư xác nhận để làm bài kiểm tra. Hiệu lực và
số ID có thể chấp nhận do bên tổ chức kiểm tra của bạn xác định trước.
2. Bên tổ chức kiểm tra của bạn yêu cầu thực hiện Chụp ảnh để kiểm tra, nếu bạn không đồng ý hoặc không hoàn thành
quy trình chụp ảnh, thì kết quả kiểm tra sẽ không được cung cấp. (Việc này không áp dụng cho việc kiểm tra tại Nhật Bản)
3. Bạn sẽ được yêu cầu kéo quần/ống quần lên trên mắt cá chân và kéo tay áo lên (nếu mặc áo dài tay) trước mỗi lần vào
phòng thi.
4. Bạn sẽ được yêu cầu bỏ hết đồ vật trong túi ra và lột ngược túi trước mỗi lần vào phòng kiểm tra để xác nhận rằng bạn
không mang theo đồ vật bị cấm. Bạn không được mang bất kỳ vật dụng cá nhân/trái phép nào vào phòng kiểm tra.
5. Nếu bạn đeo kính mắt, thì bạn sẽ phải tháo chúng ra để kiểm tra nhằm đảm bảo chúng không chứa thiết bị ghi âm. Các
đồ vật trang sức có giá trị phải được cất trong tủ đồ của bạn do lo ngại việc che giấu các thiết bị ghi âm.
6. Không được mang các vật dụng cá nhân trái phép vào phòng kiểm tra. Những đồ vật này bao gồm, nhưng không giới hạn
đối với: áo khoác ngoài, mũ, thực phẩm, đồ uống, ví, cặp xách, máy tính xách tay, đồng hồ, điện thoại di động, thiết bị điện
tử hoặc công nghệ di động.
7. Khi rời khỏi phòng kiểm tra vì bất kỳ lý do gì, bạn phải hỏi Quản lý Trung tâm kiểm tra (TCA) và mang theo ID của mình.
Lưu ý rằng thời gian kiểm tra sẽ không dừng lại trong lúc bạn rời đi. Bạn phải xuất trình ID của mình cho TCA để được vào
lại phòng kiểm tra.
8. Nếu bạn cần sử dụng vật phẩm ở trung tâm kiểm tra trong giờ nghỉ như thực phẩm hoặc thuốc, thì bạn phải thông báo
cho TCA trước khi lấy vật phẩm.
8. Nếu bạn cần lấy một vật phẩm được cất giữ tại trung tâm kiểm tra trong giờ nghỉ như thực phẩm hoặc thuốc, thì bạn
phải thông báo cho TCA trước khi lấy vật phẩm này.
9. Khi quay về từ giờ nghỉ, bạn phải trải qua tất cả quy trình kiểm tra bảo mật, xuất trình ID hợp lệ và trở về chỗ ngồi được
chỉ định ban đầu của mình.
10. Lộ trình lặp đi lặp lại hoặc kéo dài từ phòng kiểm tra để nghỉ đột xuất sẽ được báo cáo cho bên tổ chức kiểm tra của
bạn.
11. Tất cả các tài liệu do TCA cung cấp phải được trả lại khi kết thúc kiểm tra. Phải trả lại giấy nháp đã sử dụng trước khi TCA
cung cấp giấy nháp mới trong quá trình làm bài kiểm tra của bạn.
12. Bạn sẽ được theo dõi liên tục bằng video, theo dõi thực tế hoặc qua cửa sổ quan sát trong quá trình kiểm tra.
Các đồ vật bị cấm
1. Không được phép mang vũ khí vào bất kỳ Trung tâm kiểm tra Prometric nào.
2. Nghiêm cấm người khác làm bài kiểm tra thay mặt cho ứng viên đã xếp lịch.
3. Nghiêm cấm nói chuyện với các ứng viên khác hoặc nhìn trộm vào màn hình ứng viên khác trong phòng kiểm tra.
4. Bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ hỗ trợ kiểm tra nào (ví dụ: ghi chú bằng văn bản và thiết bị điện tử), ngoại trừ
những thiết bị được bên tổ chức kiểm tra của bạn cho phép.
Ứng xử của thí sinh tại Trung tâm kiểm tra
1. Bạn phải luôn cư xử lịch sự khi ở trong khuôn viên của trung tâm kiểm tra và làm theo hướng dẫn của Quản lý Trung tâm
Kiểm tra (TCA). Thể hiện hành vi lạm dụng đối với TCA hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của trung tâm kiểm tra hoặc các ứng
viên khác có thể bị truy tố hình sự.
2. Để bảo vệ quyền riêng tư của tất cả các ứng viên, TCA có thể không xác nhận mà cũng không từ chối nếu có bất kỳ cá
nhân nào có mặt hoặc đã xếp lịch tại trung tâm kiểm tra.
3. Những người không được xếp lịch để làm bài kiểm tra không được phép chờ trong trung tâm kiểm tra.
Chú ý
1. Quản lý Trung tâm kiểm tra không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nội dung kiểm tra, tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ lo ngại
hoặc thấy bất kỳ vấn đề nào liên quan đến máy kiểm tra, thì bạn có thể hỏi người quản lý và yêu cầu họ xem xét tình hình
trong quá trình kiểm tra. Các yêu cầu về nội dung hoặc môi trường kiểm tra không được chấp nhận sau khi bạn hoàn thành
bài kiểm tra.
2. Quản lý Trung tâm kiểm tra không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả hoặc điểm kiểm tra. Vui lòng liên
hệ với bên tổ chức kiểm tra của bạn đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến kỳ thi.
3. Những ứng viên có hành vi sai trái không được phép tiếp tục thi và các bằng chứng sẽ được trích xuất hoặc ghi lại kể cả
việc chụp ảnh.
■ Thỏa thuận chính sách bảo mật
Nội dung của thỏa thuận này được áp dụng khi bạn có được ID Prometric.
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2.5

Hướng dẫn đăng ký

(4)
(4)

Hướng dẫn đăng ký sẽ được hiển thị. Đọc hướng dẫn và bấm [OK].
(Hình ảnh màn hình có thể khác tùy thuộc vào trình duyệt của bạn)
（4）
Có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân bạn đã đăng ký không?
Vì nội dung được hiển thị sẽ được báo cáo cho cơ quan chứng nhận, nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, thì chúng
phải được thực hiện trước khi bạn đăng ký kiểm tra.
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2.6

Xác nhận thông tin cá nhân

(5)

Quay về trước
Di chuyển đến màn hình Kiểm tra và Thay đổi thông tin cá
nhân (xem Chương 5)

Thông tin người dùng đã đăng ký sẽ được hiển thị. Kiểm tra để xác nhận không có lỗi.
Nếu thông tin đã đúng, bấm [Continue].
Để thực hiện sửa chữa, bấm [Change your personal Information] để đi tới màn hình Thay đổi thông tin cá nhân.

Hãy nhập chính xác, giống hoàn toàn với tên được ghi trong thẻ ID (hộ chiếu).
Khi bạn thấy tên nhập sai;
 Không thể thay đổi họ và tên thông qua website. Trường hợp cần thay đổi, vui lòng liên hệ các thông tin sau đây đến Trung
tâm dịch vụ khách hàng của Prometric (customersupportenglishJLFW@prometric.com).
ID Prometric
Tên đã được đăng ký nhầm
Tên đúng
 Phải thực hiện việc đổi tên trước ngày thi từ 3 ngày trở lên.
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2.7

Quy định cơ bản về kiểm

Quy định kiểm tra sẽ được hiển thị.
Hãy tham khảo " Ghi chú đặc biệt " để biết chi tiết.
Nếu bạn đồng ý với các quy định này, bấm [Agree and continue].
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2.8

Chọn bài kiểm tra

1

Chọn bài kiểm tra từ danh sách và bấm [Next].
1

Please select your Test
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Bắt buộc

Chọn bài kiểm tra bạn muốn thực hiện từ danh sách
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2.9

Đăng ký thông tin cá nhân

Nhập câu trả lời cho các mục câu hỏi và bấm [Next].
Hãy tham khảo " Ghi chú đặc biệt " để biết chi tiết.

Một số thông tin bạn đã nhập trên trang này, chẳng hạn như Ngày sinh, Giới tính và Quốc tịch sẽ được hiển thị trong
báo cáo điểm số của bạn.
Hãy chắc chắn rằng thông tin trong thư xác nhận của bạn là chính xác.

Ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch đã nhập ở trang này sẽ được hiển thị trong thư xác nhận. Hãy xác nhận để đảm bảo
tất cả những thông tin được ghi trên thư xác nhận là chính xác.
Nếu có thông tin gì bị ghi nhầm thì hãy hủy bỏ việc đăng ký và thực hiện đăng ký lại với thông tin chính xác. Sau khi hết hạn
đăng ký, thay đổi, hủy bỏ thì sẽ không thể thay đổi thông tin nhầm trên trang này. Báo cáo điểm số sẽ được tạo ra với thông
tin nhầm được giữ nguyên nên vui lòng lưu ý.
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2.10 Chọn ngày/trung tâm kiểm tra

Hiển thị ngày kiểm tra có thể đăng ký

1
2
3

Quay lại màn hình trước
đó

Xác nhận ngày kiểm tra của quốc gia nơi làm bài kiểm tra từ trang chính để đăng ký kiểm tra.
Chọn ngày kiểm tra mong muốn từ hộp Ngày kiểm tra và bấm [Search].
Có thể tùy chọn chỉ định “Quốc gia” và “Khu vực” để thu hẹp các trung tâm kiểm tra sẽ chọn.
Trường hợp không chỉ định “Quốc gia” và “Khu vực” thì tất cả trung tâm kiểm tra tổ chức vào ngày kiểm tra mong muốn sẽ được hiển thị
để lựa chọn.
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1

Test Date

Bắt buộc

Nhập ngày kiểm tra mong muốn.

Bấm vào [Calendar display is here] để mở cửa sổ lịch. Bạn có thể nhập ngày bằng cách bấm vào ngày trên lịch. Nếu lịch đóng
băng do lỗi trình duyệt, hãy nhập ngày trực tiếp.

2

Country

Tùy chọn

Chọn tên quốc gia mong muốn

Nhấp vào [Country], danh sách tên quốc gia có thể lựa chọn sẽ được hiển thị.
Tên quốc gia cũng có thể chỉ định và tìm kiếm lại sau khi nhấp vào [Search].
Trường hợp không có dự định tổ chức thực hiện kiểm tra vào ngày đã nhập thì cho dù có nhấp vào [Search] thì trung tâm
kiểm tra cũng sẽ không được hiển thị.
3

Area

Tùy chọn

Chọn tên khu vực mong muốn

Nhấp vào [Area], danh sách tên khu vực tương ứng với tên quốc gia đã chọn trước đó sẽ được hiển thị.
Để chọn tên khu vực, cần phải nhấp [Country] và chọn tên quốc gia trước.
Trường hợp chọn tên quốc gia mà tên khu vực chưa được lưu thì danh sách tên khu vực sẽ không được hiển thị.
Tên khu vực cũng có thể chỉ định và tìm kiếm lại sau khi nhấp vào [Search].
Trường hợp không có dự định tổ chức thực hiện kiểm tra vào ngày đã nhập thì cho dù có nhấp vào [Search] thì trung tâm
kiểm tra cũng sẽ không được hiển thị.
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Các chỗ hiện có
Hiện có giới hạn
Không còn chỗ
Không có
4
5

Thông tin trung tâm kiểm tra của ngày kiểm tra đã chọn sẽ được hiển thị ở phần dưới của màn hình.
Thông tin cho trung tâm kiểm tra là ở các quốc gia khác cũng sẽ hiển thị. Hãy cẩn thận để chọn đúng trung tâm kiểm tra.
Bấm vào thời gian kiểm tra cho trung tâm kiểm tra mong muốn

4

Reservation Time

Bắt buộc

Xác nhận thông tin của trung tâm kiểm tra mong muốn đã được hiển thị

Tùy vào điều kiện lựa chọn (Test Date, Country, Area) mà có thể có nhiều thông tin của trung tâm kiểm tra được hiển thị.
Tên của trung tâm kiểm tra được hiển thị gồm có (Quốc gia) + (Thành phố) + (Tên gọi của trung tâm).

5

Reservation Time

Bắt buộc

Nhấp thời gian của trung tâm kiểm tra mà mình mong muốn.

Thông tin của trung tâm kiểm tra ở những quốc gia khác cũng sẽ được hiển thị.
Hãy nhấp vào thời gian kiểm tra đang ở tình trạng “Các chỗ hiện có” hoặc “Hiện có giới hạn” của trung tâm kiểm tra mà mình
mong muốn tham gia kiểm tra.
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Mẫu hình ảnh đăng ký

(1
)

Chọn tập tin ảnh khuôn mặt
(2
)
(3
)
(4
)
Quay lại màn hình trước đó
Tham khảo ví dụ không phù hợp

Tiến hành đăng ký ảnh khuôn mặt để nhận dạng. (Chỉ trong trường hợp tham gia kiểm tra tại Nhật Bản)
Nhấn (Select file) và chọn lại tập tin của ảnh khuôn mặt đã chuẩn bị phù hợp với quy cách.
Chọn lựa tập tin ảnh khuôn mặt có thể thực hiện lại nhiều lần.
Nhấn vào (Unacceptable Photo Examples) để tham khảo ví dụ về hình ảnh không phù hợp.
Ảnh khuôn mặt đã chọn sẽ được hiển thị, sau khi xác nhận để đảm bảo đã phù hợp với quy cách thì hãy nhấn (Next).
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(1)
Quy cách của ảnh khuôn mặt tải lên











Định dạng tập tin hình ảnh phải là JPEG
Dung lượng tập tin hình ảnh phải từ 10MB trở xuống
Tỷ lệ dọc và ngang phải là 4:3 hoặc 16:9
Phải điều chỉnh sao cho chiều dài của khuôn mặt khoảng 70% so với chiều dọc
Ảnh chỉ chụp bản thân người tham gia kiểm tra
Hình ảnh phải đầu trần, không nền và hướng về chính diện
Tuy nhiên, trừ trường hợp cần phải che phần đầu vì lý do tôn giáo
Hình ảnh không thể xác định được người được chụp như bị phản xạ kính mắt hay bị che khuất một phần các bộ phận
trên khuôn mặt do viền, khẩu trang, tóc phía trước hoặc các trang sức khác, v.v... sẽ không phù hợp
Hình ảnh phải rõ ràng, không bị mờ hoặc có bóng
Hình ảnh quá khác với khuôn mặt bình thường như mở miệng cười, v.v... sẽ không phù hợp
Hình ảnh phải được chụp trong vòng 3 tháng trước ngày tham gia kiểm tra

(2)
Hạng mục lưu ý liên quan đến ảnh khuôn mặt
 Ảnh khuôn mặt đã tải lên ở đây sẽ được hiển thị trong thư xác nhận và báo cáo điểm số
 Trường hợp đăng ký ảnh khuôn mặt không đáp ứng quy cách có thể sẽ bị từ chối cho tham gia kiểm tra vào ngày kiểm
tra hoặc không thể sử dụng nó để chứng nhận vượt qua bài kiểm tra.
 Ngoài ra, không thể thay đổi ảnh khuôn mặt sau khi hoàn thành việc đăng ký.

(3)
Đồng ý với các hạng mục lưu ý liên quan đến ảnh khuôn mặt

(4)
Ví dụ hình ảnh không phù hợp
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Ví dụ hình ảnh không phù hợp
■ Chưa đáp ứng được kích cỡ cũng như quy
cách chỉ định

①

②

⑤

⑥

③

④

①
②
③
④
⑤
⑥

Vị trí của khuôn mặt đang bị nghiêng
Khuôn mặt quay sang một bên
Khuôn mặt bị nghiêng sang trái hoặc phải
Có nền ảnh là ghế, v.v...
Có bóng trên nền ảnh
Có mô hình trên nền ảnh

■ Một phần khuôn mặt đang bị che khuất

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑬

⑩

⑦ Gọng kính đang bắt ngang qua mắt
⑧ Gọng kính lớn nên mắt hoặc khuôn mặt
đang bị che khuất
⑨ Ánh sáng đang phản chiếu lên mắt kính
⑩ Đeo kính râm nên không thể xác định được
người được chụp
⑪ Một phần khuôn mặt đang bị che khuất bởi
khẩu trang
⑫ Tóc phía trước quá dài nên không thấy
được quanh mắt
Đường viền khuôn mặt bị che khuất
⑬ Phần đầu đang bị che khuất bởi mũ
■ Khó xác định được người được chụp

⑭

⑮

⑭ Quá khác với khuôn mặt bình thường
⑮ Không rõ ràng do nằm ngoài tiêu cự hoặc
do rung tay
⑯ Có bóng trên khuôn mặt

⑯

■ Chất lượng hình ảnh kỹ thuật số bị biến dạng

⑰
.
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⑱

⑲

⑳

⑰ Hình ảnh bị nhiễu (hình ảnh biến dạng)
⑱ Có điểm chấm (điểm hình lưới) hoặc vết
loang của mực in
⑲ Có răng cưa (họa tiết có hình răng cưa bậc
thang)
⑳ Xử lý hình ảnh như làm biến dạng hoặc bao
bọc (viền quanh), v.v...
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2.11 Chọn phương thức thanh toán

XXXXX Test

XXXXX Test

Phí kiểm tra sẽ được hiển thị. Xác nhận số tiền và chọn phương thức thanh toán.
Có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng phiếu mua hàng.
⚫ Để sử dụng thẻ tín dụng, tới phần 2.12.
⚫ Để sử dụng phiếu mua hàng, tới phần 2.17.

Không thể xử lý thanh toán qua thẻ tín dụng tại Mông Cổ hoặc Nepal. Đối với những quốc gia này, hãy chọn thanh toán bằng
phiếu mua hàng.

Phiếu mua hàng (phiếu kiểm tra) là một mã được sử dụng để thanh toán phí kiểm tra.
Phiếu mua hàng (phiếu kiểm tra) được bán tại địa điểm xác định (thường là ở các trung tâm kiểm tra) vào thời điểm nhất
định.
Đại diện công ty sẽ đặt mua phiếu mua hàng (phiếu kiểm tra) cho các thành viên của công ty, cũng có thể đặt mua phiếu mua
hàng trên Voucher Express, trang web bán phiếu mua hàng (phiếu kiểm tra).
(Có một đánh giá tại thời điểm tạo tài khoản và việc tạo tài khoản cần khoảng 5 ngày làm việc để hoàn thành.)
Voucher Express
http://ac.prometric-jp.com/common_contents/voucher.html
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2.12 Thanh toán bằng thẻ tín dụng

XXXXX Test

XXXXX Test

Trên màn hình Chọn thanh toán, bấm [Credit card].
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2.13 Xác nhận thông tin đăng ký

XXXXX Test

1

Thông tin đăng ký sẽ được hiển thị. Nếu không có vấn đề gì, hãy nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp và bấm [Select payment method].
Để thực hiện sửa chữa, bấm [Return] để quay lại màn hình trước.
1

Emergency contact number
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Bắt buộc

Nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp.
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2.14 Nhập thông tin thẻ tín dụng

XXXXX Test

1
2
3
4

Bấm vào đây để hiển thị các điều khoản
về thỏa thuận dịch vụ thẻ tín dụng
trong một cửa sổ riêng
(Tới phần 2.15)

5
6

Nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn và bấm [Next].
Tới phần 2.16.
1

Bắt buộc

Kiểm tra điều khoản dịch vụ thẻ tín dụng và đánh dấu vào ô kiểm nếu bạn đồng ý

2
3

Credit card terms of
service agreement
Name on card
Card type

Bắt buộc
Bắt buộc

4
5
6

Card number
Expiration Date
Security code

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập tên trên thẻ tín dụng
VISA
Nhập loại thẻ tín dụng
Master
Nhập số thẻ tín dụng
Nhập ngày hết hạn
Nhập mã bảo mật

Chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng hỗ trợ 3-D Secure (dịch vụ nhận dạng cá nhân).
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2.15 Điều khoản dịch vụ thẻ tín dụng

(7)

Đóng cửa sổ
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(7)
Điều khoản dịch vụ thẻ tín dụng
Khi bạn thanh toán phí kiểm tra bằng thẻ tín dụng (sau đây gọi là "thẻ"), hãy kiểm tra các lưu ý sau trước khi thực hiện đăng
ký.
■ Về chủ thẻ
・Không thể sử dụng thẻ doanh nghiệp.
Ngày hết hạn
Đảm bảo bạn sử dụng thẻ còn hạn trong ít nhất hai tháng sau ngày kiểm tra.
Ví dụ: Làm bài kiểm tra vào tháng 8 năm 2019, hãy sử dụng thẻ có ngày hết hạn là sau tháng 10 năm 2019.
■ Về thẻ Visa
・Bạn không thể sử dụng thẻ Visa có 13 số. Bạn cần sử dụng thẻ Visa có 16 số.
■ Về việc thanh toán bằng thẻ
・Bạn chỉ có thể sử dụng một phương thức thanh toán duy nhất.
・Phí kiểm tra sẽ được tính cho công ty phát hành thẻ sau ngày kiểm tra.
・Điều kiện sử dụng thẻ (ngày đáo hạn rút tiền, mức tín dụng v.v...) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện được thỏa
thuận riêng giữa chủ thẻ và công ty phát hành thẻ.
・"Phí kiểm tra Prometric" sẽ được hiển thị trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn.
■ Hủy/Thay đổi
・Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với phương thức thanh toán sau khi hoàn tất đăng ký.
Nếu hiển thị lỗi thanh toán thẻ tín dụng.
・Hãy thử lại với một thẻ khác hoặc chọn một phương thức thanh toán khác.
Nếu không lấy được ủy quyền thanh toán từ công ty phát hành thẻ tín dụng.
・Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và thu xếp một phương thức thanh toán riêng.
Thỏa thuận về mua lại thông tin thẻ tín dụng
1. Lý do mua lại thông tin thẻ tín dụng
・Thanh toán phí kiểm tra
2. Bên mua
・VeriTrans Inc.
3. Thời gian lưu giữ dữ liệu của công ty chúng tôi
・Chúng tôi sẽ không lưu thông tin thẻ tín dụng vì nó thuộc sở hữu của VeriTrans Inc.
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2.16 Xác nhận thông tin thẻ tín dụng

XXXXX Test

Nếu thông tin đã nhập đúng như hiển thị, bấm [Pay].
Bạn sẽ được đưa đến trang web của công ty dịch vụ thanh toán. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình và xác nhận danh tính của
bạn.
Khi hoàn thành thủ tục thanh toán, việc đăng ký của bạn đã hoàn tất. Chuyển đến mục 2.19.
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2.17 Sử dụng phiếu mua hàng

XXXXX Test

1

2

(8)

Nhập số phiếu mua hàng và ngày hết hạn và bấm [Next].
1
2

Voucher number
Expiration date

Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập số phiếu mua hàng.
Chọn ngày hết hạn.

(8)
Đảm bảo bạn chọn ngày kiểm tra trước ngày hết hạn của phiếu mua hàng.

Hãy lưu giữ số phiếu mua hàng và ngày hết hạn ở bên mình cho đến khi thực hiện bài kiểm tra. Trường hợp kỳ kiểm tra bị
hủy bỏ do xảy ra thảm họa tự nhiên, v.v... có thể sử dụng lại phiếu mua hàng này.
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2.18 Xác nhận thông tin đăng ký

XXXXX Test

XXXXX Test

1

(9)

Thông tin đăng ký sẽ được hiển thị. Nếu thông tin đúng, hãy nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp và bấm [Reserve].
1

Emergency contact number

41 / 88

Bắt buộc

Nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp.
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2.19 Hoàn thành đăng ký (Hiển thị thư xác nhận)

(9)

(10)

Đăng ký hiện đã hoàn tất. Một thư xác nhận sẽ được hiển thị, cùng với một thông báo đăng ký gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký.
Hãy chắc chắn in thư xác nhận này ra và mang nó theo vào ngày thi.

Trường hợp hộp thư đến trong email không nhận được email xác nhận đăng ký thì có thể nó nằm trong thư mục thư rác nên
vui lòng xác nhận kỹ.

Hãy xác nhận xem tất cả nội dung được ghi trong thư xác nhận có phải là những thông tin chính xác hay không. Ngoài ra, phải
in thư xác nhận này và mang đến trung tâm kiểm tra vào ngày kiểm tra. Mỗi lần đăng ký một bài kiểm tra, một thư xác nhận
sẽ được gửi đi. Ví dụ, trong trường hợp đăng ký 2 bài kiểm tra trong cùng một ngày thì cần phải có các thư xác nhận đó vào
ngày kiểm tra. Do đó, hãy mang tất cả các thư xác nhận kiểm tra sẽ tham gia kiểm tra vào ngày hôm đó.
Bấm [Back] để đi tới màn hình Danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký.
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(9)

(Đối với bài kiểm tra tại Nhật Bản, ảnh khuôn mặt sẽ được hiển thị)

Ngày thi

Trung tâm kiểm tra

Mã kỳ thi
Thời gian bắt đầu
thi
Thời gian đăng ký thi
* Bạn sẽ không được phép làm bài kiểm tra nếu bạn
đến sau thời gian quy định.
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Chi tiết thanh
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(10)
● Hãy xác nhận xem tất cả nội dung được ghi trong thư xác nhận có phải là những thông tin chính xác hay không.
Quốc tịch, ngày tháng năm sinh và giới tính sẽ được hiển thị trong báo cáo điểm số. Nếu có thông tin gì bị ghi nhầm thì hãy
hủy bỏ việc đăng ký ngay lập tức và thực hiện đăng ký lại với thông tin chính xác.
●

Vật phẩm cần thiết cho ngày thi:

Hãy mang thư xác nhận và giấy tờ nhận dạng có thể chấp nhận đến trung tâm kiểm tra vào ngày kiểm tra. Mỗi lần đăng ký
một bài kiểm tra, một thư xác nhận sẽ được gửi đi. Cần phải có tất cả các thư xác nhận kiểm tra sẽ tham gia kiểm tra vào
ngày hôm đó.
1. Confirmation Letter
2. Các hình thức nhận dạng sau đây được chấp nhận miễn là chúng chưa hết hạn.
In Cambodia
・លិខិតឆ្ល ងដែន Passport
・អតត សញ្ញាណបណណ័ ID-Card
・បណណ័បបើកបរ Driver's License
In China
・护照 Passport
・中华人民共和国居民身份证 Resident Identity Card

In Indonesia
・KTP（Kartu Tanda Penduduk）
Resident Identification Card
・Kartu Pelajar /Siswa (With face photo only) Student Card (With face photo only)
・Paspor
Passport
・Kartu Pengemudi / SIM-（Surat Izin mengemudi） Driver's License
In Mongolia
・Гадаад паспорт Passport
・Монгол Улсын иргэний үнэмлэх

Citizen Identity Card of Mongolia

In Myanmar
・နင
ို င
် က
ံ ူးလက်မှတ် Passport
・နင
ို င
် သ
ံ ူးစစစ်ရ ူးကတ်ပ

ူး ID

・ယဉ်ရမ င်ူးလိုငစ
် င် Driver's License
In Nepal
・राहदानी Passport
・सवारी चालक अनम
ु तिपत्र (अङ्ग्रेजी अक्षरमा नाम भएको मात्र) Driver's License (With name in English letters
only)
・नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र (अङ्ग्रेजी अक्षरमा नाम भएको मात्र) Nepali citizenship certificate (With name
in English letters only)
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In Philippines
・Passport
・SSS ID
・GSIS E-Card
・Philippine Postal ID Card
・Driver’s License (LTO: The Land Transportation Office)
・Professional regulation commission
・Unified Multi-Purpose ID
In Thailand
・หนังสื อเดินทาง Passport
・บัตรประจาตัวประชาชน ID Card
・ใบอนุญาตขับรถ Driver's License

In Vietnam
・Hộ chiếu Passport
・Chứng minh thư ID Card

In Japan
・パスポート Passport
・在留カード Residence Card
● Xếp lại lich hoặc hủy
Hãy chắc chắn xếp lại lịch hoặc hủy trực tuyến ít nhất ba ngày làm việc trước ngày kiểm tra (ít nhất bốn ngày làm việc nếu
ngày kiểm tra rơi vào cuối tuần)
* Thí sinh sẽ không được phép dự thi trong các trường hợp sau đây. Bạn vẫn sẽ bị tính phí kiểm tra. Bạn không thể xếp lại
lịch hoặc hủy sau hạn chót. Thanh toán không được hoàn trả cho việc hủy muộn, đến muộn hoặc vắng mặt. Các dịch vụ trực
tuyến của chúng tôi không hoạt động vào mỗi Thứ Năm từ 18:30 - 22:00 (giờ chuẩn Nhật Bản), do phải bảo trì hệ thống hàng
tuần.
● Thư xác nhận
* Thí sinh sẽ không được phép làm bài kiểm tra trong các trường hợp sau đây. Bạn vẫn sẽ bị tính phí cho bài kiểm tra.
・Nếu bạn không mang theo giấy tờ nhận dạng được chấp nhận.
・Nếu tên bạn đã đăng ký khác với tên trên giấy tờ nhận dạng hợp lệ của bạn.
・Nếu giấy tờ nhận dạng của bạn đã hết hạn.
・Nếu bạn mang theo bản sao giấy tờ nhận dạng. Bạn phải mang theo bản gốc.
・Nếu bạn không mang theo thư xác nhận này vào mỗi lần kiểm tra.
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3. Thay đổi đăng ký
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3

Thay đổi đăng ký

Hướng dẫn này giải thích cách thay đổi ngày/giờ kiểm tra đã đăng ký và trung tâm kiểm tra cho đơn đăng ký của bạn.

3.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Login].

 Khi đăng nhập vào website đăng ký, nếu nhấp vào nút “X” ở phía trên bên phải của màn hình và đóng trình duyệt lại thì sau
20 phút sẽ không thể đăng nhập lại được nên hãy chú ý. Khi muốn kết thúc website đăng ký thì hãy sử dụng nút “Logout”.
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Đăng nhập

3.2

1

2

3

4

(1)

Nhập thông tin cần thiết để đăng nhập và bấm [Login].
1

First Name

Bắt buộc

Nhập tên thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận “ID
Prometric”)
2
Last Name
(xem-->)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quá trình "Đăng ký ID Prometric"
3
Prometric ID
Bắt buộc
Nhập ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường)
4
Password
Bắt buộc
Nhập mật khẩu đã cài đặt khi tạo ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết
hoa và chữ viết thường)
* Không cần nhập tên đệm khi đăng nhập và website đăng ký.
(1)
Nếu bạn quên ID Prometric hoặc Mật khẩu của mình, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
TEL: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ Bẩy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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3.3 Danh sách bài kiểm tra đã đăng ký

Đăng xuất và đi đến trang chính để đăng
ký kiểm tra

Đi đến màn hình Thư xác nhận

XXXXX
Test

(2)

Chuyển đến màn hình Thay đổi đăng ký

Một danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký thành công sẽ được hiển thị. Bấm [Reschedule] cho mục đăng ký cần thay đổi.
(2)
 Đảm bảo bạn xếp lịch lại hoặc hủy trước ngày kiểm tra đã xếp lịch của bạn ít nhất ba ngày làm việc (ít nhất bốn ngày làm
việc nếu ngày kiểm tra rơi vào cuối tuần).
 Không thể thay đổi cách thức kiểm tra và thanh toán. Hủy đăng ký hiện tại và đăng ký một cái mới.
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3.4

Chọn ngày kiểm tra mới/Trung tâm kiểm tra

Hiển thị ngày kiểm tra có thể đăng ký

1
2
3

Quay lại màn hình trước
đó

Xác nhận ngày kiểm tra của quốc gia nơi làm bài kiểm tra từ trang chính để đăng ký kiểm tra.
Chọn ngày kiểm tra mong muốn từ hộp Ngày kiểm tra và bấm [Search].
Có thể tùy chọn chỉ định “Quốc gia” và “Khu vực” để thu hẹp các trung tâm kiểm tra sẽ chọn.
Trường hợp không chỉ định “Quốc gia” và “Khu vực” thì tất cả trung tâm kiểm tra tổ chức vào ngày kiểm tra mong muốn sẽ được hiển thị
để lựa chọn.
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1

Test Date

Bắt buộc

Chọn ngày kiểm tra để thay đổi

Bấm vào [Calendar display is here] để mở cửa sổ lịch. Bạn có thể nhập một ngày bằng cách bấm vào ngày trong lịch. Nếu lịch
đóng băng do sự cố trình duyệt, vui lòng nhập ngày trực tiếp.

2

Country

Tùy chọn

Chọn tên quốc gia mong muốn

Nhấp vào [Country], danh sách tên quốc gia có thể lựa chọn sẽ được hiển thị.
Tên quốc gia cũng có thể chỉ định và tìm kiếm lại sau khi nhấp vào [Search].
Trường hợp không có dự định tổ chức thực hiện kiểm tra vào ngày đã nhập thì cho dù có nhấp vào [Search] thì trung tâm
kiểm tra cũng sẽ không được hiển thị.
3

Area

Tùy chọn

Chọn tên khu vực mong muốn

Nhấp vào [Area], danh sách tên khu vực tương ứng với tên quốc gia đã chọn trước đó sẽ được hiển thị.
Để chọn tên khu vực, cần phải nhấp [Country] và chọn tên quốc gia trước.
Trường hợp chọn tên quốc gia mà tên khu vực chưa được lưu thì danh sách tên khu vực sẽ không được hiển thị.
Tên khu vực cũng có thể chỉ định và tìm kiếm lại sau khi nhấp vào [Search].
Trường hợp không có dự định tổ chức thực hiện kiểm tra vào ngày đã nhập thì cho dù có nhấp vào [Search] thì trung tâm
kiểm tra cũng sẽ không được hiển thị.
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Các chỗ hiện có
Hiện có giới hạn
Không thể chọn
Không có
4
5

Thông tin trung tâm kiểm tra của ngày kiểm tra đã chọn sẽ được hiển thị ở phần dưới của màn hình.
Thông tin cho trung tâm kiểm tra là ở các quốc gia khác cũng sẽ hiển thị. Hãy cẩn thận để chọn đúng trung tâm kiểm tra.
Bấm vào thời gian kiểm tra cho trung tâm kiểm tra mong muốn
4

Reservation Time

Bắt buộc

Xác nhận thông tin của trung tâm kiểm tra mong muốn đã được hiển thị

Tùy vào điều kiện lựa chọn (Test Date, Country, Area) mà có thể có nhiều thông tin của trung tâm kiểm tra được hiển thị.
Tên của trung tâm kiểm tra được hiển thị gồm có (Quốc gia) + (Thành phố) + (Tên gọi của trung tâm).

5

Reservation Time

Bắt buộc

Nhấp thời gian của trung tâm kiểm tra mà mình mong muốn.

Nhấp vào [Area] để hiển thị danh sách các tên khu vực tương ứng với tên quốc gia đã chọn trước đó.
Để chọn tên khu vực, trước tiên bạn phải nhấp vào [Country] và chọn tên quốc gia.
Nếu bạn chọn quốc gia mà tên khu vực chưa được đăng ký trong hệ thống, danh sách tên khu vực sẽ không được hiển thị.
Tên khu vực cũng có thể được chỉ định và tìm kiếm lại sau khi nhấp vào [Search] trước.
Nếu bạn không có kế hoạch chạy thử nghiệm vào ngày bạn đã nhập, nhấp vào [Search] sẽ không hiển thị bất kỳ ứng cử viên
trung tâm kiểm tra nào.
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Ảnh khuôn mặt đã đăng ký

(1
)

Xác nhận ảnh khuôn mặt đã đăng ký để nhận dạng. ( Chỉ khi làm bài kiểm tra tại Nhật Bản )
Sau khi xác nhận ảnh khuôn mặt thì hãy nhấn (Next).
(Trường hợp có vấn đề trong ảnh khuôn mặt, hãy đăng ký lại theo trình tự đã ghi trong “2.10 Chọn ngày/trung tâm kiểm tra”. )
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3.5

Xác nhận thay đổi

XXXXX Test

XXXXX Test

1

(3)

Những thay đổi đăng ký sẽ được hiển thị. Nếu không có vấn đề gì, hãy nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp và bấm [Change reservation].
Để thực hiện sửa chữa, bấm [Return] để quay lại màn hình trước.
1

Emergency contact number

Bắt buộc

Nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp

(3)
Khi bạn bấm [Change reservation], thì hiển thị thư xác nhận của bạn
và một thư thông báo đăng ký sẽ tự động được gửi đi.
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3.6

Hoàn tất thay đổi (Hiển thị thư xác nhận thay đổi)

Một thư xác nhận cùng với các thay đổi sẽ được hiển thị, và thông báo đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký.
Hãy chắc chắn in thư xác nhận này ra và mang theo vào ngày thi.
Bấm [Reserved test list] để đi tới màn hình Danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký.
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4. Hủy đăng ký
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4

Hủy đăng ký

Hướng dẫn này giải thích cách hủy một đơn đăng ký.

4.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Login].

 Khi đăng nhập vào website đăng ký, nếu nhấp vào nút “X” ở phía trên bên phải của màn hình và đóng trình duyệt lại thì sau
20 phút sẽ không thể đăng nhập lại được nên hãy chú ý. Khi muốn kết thúc website đăng ký thì hãy sử dụng nút “Logout”.
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Đăng nhập

4.2

1

2

3

4

(1)

Nhập thông tin cần thiết để đăng nhập và bấm [Login].
1
2

First Name
Last Name

Bắt buộc
(xem-->)

3
4

Prometric ID
Password

Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập tên thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận “ID Prometric”)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quy trình "Đăng ký ID Prometric"

Nhập ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường)
Nhập mật khẩu đã cài đặt khi tạo ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa
và chữ viết thường)
* Không cần nhập tên đệm khi đăng nhập và website đăng ký.
(1)
Nếu bạn quên ID Prometric và Mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
< Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric >
ĐT: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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4.3 Danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký

Đăng xuất và đi tới trang chính để đăng ký
kiểm tra.
Đi tới màn hình Kiểm tra đã đăng ký
(Xem Chương 2)
Đi đến màn hình Thư xác nhận

XXXXX
Test

(2)

Chuyển đến màn hình Hủy đăng ký

Hiển thị một danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký thành công. Bấm [Cancel] cho mục đăng ký cần hủy
(2)
 Đảm bảo bạn xếp lịch lại hoặc hủy trước ngày kiểm tra theo lịch của bạn ít nhất ba ngày làm việc (ít nhất bốn ngày làm việc
nếu ngày kiểm tra rơi vào cuối tuần).
 Không thể thay đổi cách thức kiểm tra và thanh toán. Hủy đăng ký hiện tại và đăng ký một cái mới.

 Không thể hủy bỏ sau khi hết hạn đăng ký, thay đổi, hủy bỏ. Cũng không thể hoàn lại tiền.
 Sau khi hết hạn, nút [Cancel] sẽ không còn hiển thị.
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4.4 Hướng dẫn hủy

(3)

Quay lại màn hình trước

Hệ thống sẽ hiển thị hướng dẫn hủy đăng ký (xem trang tiếp theo). Đảm bảo đọc hướng dẫn.
Sau khi xác nhận, bấm [Next].
(3)
1. Thủ tục hủy phải được hoàn thành trước hạn chót.
2. Bạn chỉ có thể hủy các bài kiểm tra đã được đăng ký trực tuyến.
3. Sau khi hoàn thành thủ tục hủy, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail hủy. Hãy chắc chắn bạn lưu e-mail này lại vì nó là
bằng chứng cho thấy việc hủy đã được hoàn thành.
Nếu bạn không nhận được e-mail hủy hoặc nếu bài kiểm tra bị hủy được hiển thị trên Màn hình danh sách kiểm tra đã
đăng ký, thì việc hủy có thể chưa được hoàn thành.
Liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng Prometric trước trưa ngày hôm sau. Lưu ý rằng phí kiểm tra sẽ không được hoàn
trả nếu chưa hoàn thành thủ tục hủy.
[Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric]
+603 76283371
Giờ làm việc: 9:00-17:00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ và năm mới)
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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4.5

Thông tin cần để hủy

XXXXX Test

1
2
3
4

Đăng ký cần hủy sẽ được hiển thị. Nhập các thông tin cần thiết và bấm [Next].
Để thực hiện chỉnh sửa, bấm [Return] để quay về màn hình trước.
1
2
3
4

E-mail
Confirm E-mail
Phone
Reason for
cancellation
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Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập địa chỉ email để gửi thông báo hủy
Xác nhận và nhập lại địa chỉ email để gửi thông báo hủy
Nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp
Nhập lý do hủy bằng tiếng Anh

Hướng dẫn người dùng – 4. Hủy đăng ký

4.6

Xác nhận thông tin đã nhập

XXXXX Test

Các chi tiết hủy sẽ được hiển thị. Nếu mọi thông tin chính xác, bấm [Cancel].
Lưu ý rằng nếu không bấm [Cancel], thì việc hủy sẽ không được hoàn thành.

62 / 88

Hướng dẫn người dùng – 4. Hủy đăng ký

4.7 Hoàn thành hủy

(4)

Bấm [Return to test list] để đi tới màn hình Danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký.
(4)
Lưu ý:
Chắc chắn kiểm tra e-mail hủy.
Đồng thời, đảm bảo bạn kiểm tra Danh sách các bài kiểm tra đã đăng ký để đảm bảo việc hủy đã được xử lý đúng.

 Nếu thực hiện xử lý hủy bỏ đúng thì việc chi trả phí tham gia kiểm tra bằng thẻ tín dụng sẽ bị hủy, sẽ được hoàn tiền lại
thông qua công ty thẻ tín dụng.
 Trường hợp đăng ký bằng voucher thì có thể đăng ký mới với cùng con số voucher. Số tiền trên voucher sẽ không được
hoàn lại.
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5. Kiểm tra và thay đổi thông tin cá nhân
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5

Xem và thay đổi thông tin cá nhân

Hướng dẫn này giải thích cách xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn đã đăng ký.

Nếu nhập nhầm giới tính, ngày tháng năm sinh hoặc quốc tịch khi đăng ký thì hãy hủy bỏ việc đăng ký đó ngay lập tức và
thực hiện đăng ký mới với thông tin chính xác. Sẽ không thể thay đổi hoặc hủy bỏ đăng ký bằng website đăng ký sau khi hết
hạn đăng ký, thay đổi, hủy bỏ. Báo cáo điểm số sẽ được tạo ra với thông tin nhầm được giữ nguyên nên vui lòng lưu ý.

5.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Confirm and change registered information].

 หากปิ ดเบราว์เซอร์โดยคลิกปุ่ ม “x”
ทีม
่ ม
ุ ขวาบนของหน ้าจอในระหว่างทีไ่ ด ้เข ้าสูร่ ะบบของเว็บไซต์ลงทะเบียนเข ้ารับการทดสอบแล ้ว
จะไม่สามารถเข ้าสูร่ ะบบได ้อีกใน 20 นาทีหลังจากนัน
้ หากต ้องการปิ ดเว็บไซต์ลงทะเบียนเข ้ารับการทดสอบ โปรดใช ้ปุ่ ม
“Logout”
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5.2 Hướng dẫn thay đổi thông tin cá nhân

(1)

Các hướng dẫn sau đây sẽ được hiển thị để thay đổi thông tin cá nhân. Sau khi xác nhận, bấm [Next].
(1)
Lưu ý:
1.
Nếu bạn thay đổi thông tin cá nhân, thì những thay đổi sẽ được áp dụng từ lần đăng ký tiếp theo của bạn.
2.
Không thể thay đổi họ và tên thông qua website. Trường hợp cần thay đổi, vui lòng liên hệ các thông tin sau đây đến
Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric (customersupportenglishJLFW@prometric.com).
ID Prometric
Tên đã được đăng ký nhầm
Tên đúng
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5.3 Đăng nhập

1

2

Last Name

3

4

(2)

Nhập thông tin yêu cầu để đăng nhập và bấm [Login].
1
2
3
4

First Name
Last Name
Prometric ID
Password

Bắt buộc
(xem-->)
Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập tên thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận “ID Prometric”)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quy trình "Đăng ký ID Prometric"
Nhập ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường)
Nhập mật khẩu đã cài đặt khi tạo ID Prometric của bạn (có phân biệt chữ viết hoa
và chữ viết thường)
* Không cần nhập tên đệm khi đăng nhập và website đăng ký.
(2)
Nếu bạn quên ID Prometric và Mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
ĐT: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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5.4 Nhập thay đổi thông tin người dùng

(3)

1
2
3
4
5
6
7
8
Đăng xuất và đi tới trang chính để đăng ký
kiểm tra

Để thay đổi thông tin người dùng, thực hiện những thay đổi yêu cầu cho các trường đầu vào và bấm [Next].
Để xem thông tin người dùng của bạn mà không thực hiện thay đổi, bấm [Logout].
1
2
3
4
5
6

Phone
Street Address 1
Street Address 2
City
State/Province
Postal/Zip Code

Bắt buộc

7
8

E-mail address
Do you want to receive
notifications from
Prometric?

Bắt buộc
Bắt buộc

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập số điện thoại
Nhập một địa chỉ bằng tiếng Anh
Nhập tên thành phố bằng tiếng Anh
Nhập tên bang hoặc tỉnh bằng tiếng Anh
Nhập mã bưu điện hoặc mã zip
Nếu bạn không có mã bưu chính/zip, hãy nhập "000"
Nhập một địa chỉ e-mail
Nếu bạn muốn nhận thông tin liên quan đến bài kiểm tra (thông tin về các chiến
dịch, hội thảo, sự kiện, v.v...) để hỗ trợ làm bài kiểm tra hoặc thông tin về các dịch
vụ được Prometric hoặc các tổ chức chứng nhận cung cấp, hãy chọn [Yes].

(3)
Lưu ý:
1) Thay đổi sẽ được áp dụng từ lần đăng ký tiếp theo của bạn.
2) Nhập thông tin bằng các ký tự chữ và số.
3) Các ký tự sau đây không được phép: &, () và dấu cách.
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5.5 Xác nhận thông tin đã nhập

Trả lại màn hình trước đó

Thông tin đã nhập sẽ hiển thị trên màn hình với những thay đổi hiển thị màu đỏ. Nếu không có lỗi, bấm [Register].
Để thực hiện sửa đổi, bấm [Return] để quay về màn hình trước.
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5.6 Hoàn thành thay đổi thông tin cá nhân

Nếu hiển thị màn hình trên, thì thông tin người dùng của bạn đã được thay đổi thành công.
Bấm [Back] để chuyển đến trang Tổng quan về kỳ thi
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6. Đổi mật khẩu

71 / 88

Hướng dẫn người dùng – 6. Đổi mật khẩu

6

Đổi mật khẩu

Hướng dẫn này giải thích cách đổi mật khẩu cho ID Prometric đã đăng ký.

6.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Login].

 Khi đăng nhập vào website đăng ký, nếu nhấp vào nút “X” ở phía trên bên phải của màn hình và đóng trình
duyệt lại thì sau 20 phút sẽ không thể đăng nhập lại được nên hãy chú ý. Khi muốn kết thúc website đăng ký thì
hãy sử dụng nút “Logout”.
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6.2 Chọn chức năng đổi mật khẩu

(1)

Trên màn hình Đăng nhập, bấm [Change my Password].
(1)
Nếu bạn quên Prometric ID và Mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
ĐT: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupportEnglishJLFW@Prometric.com
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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6.3 Nhập thông tin người dùng

1

2

3

Đi tới màn hình Đăng nhập

Hãy nhập Prometric ID, họ và tên bằng chữ cái Latinh tiếng Anh và nhấp [OK].
1
2
3

Prometric ID
First Name
Last Name
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Bắt buộc
Bắt buộc
(xem-->)

Nhập Prometric ID của bạn (có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường)
Nhập tên của thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận “ID Prometric”)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quy trình "Đăng ký Prometric ID"

Hướng dẫn người dùng – 6. Đổi mật khẩu

6.4 Đặt mật khẩu mới

(2)

1
2
3

Nhập mật khẩu hiện tại, sau đó nhập mật khẩu mới hai lần và bấm [OK].
1
2
3

Current Password
New Password (1)
New Password (2)

Bắt buộc
Bắt buộc
Bắt buộc

Nhập mật khẩu hiện tại
Nhập mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu mới

(2)
Nhập mật khẩu hiện tại của bạn, nhập mật khẩu mới của bạn hai lần, và sau đó bấm "OK".
Mật khẩu phải là sự kết hợp của 6-14 ký tự chữ và số.
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6.5 Mật khẩu đã thay đổi

Nếu hiển thị màn hình ở trên, thì mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công.
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7. Cài đặt lại mật khẩu
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7

Cài đặt lại mật khẩu

Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt lại mật khẩu đã quên của ID Prometric đã đăng ký.

7.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Login].

 Khi đăng nhập vào website đăng ký, nếu nhấp vào nút “X” ở phía trên bên phải của màn hình và đóng trình duyệt lại thì sau
20 phút sẽ không thể đăng nhập lại được nên hãy chú ý. Khi muốn kết thúc website đăng ký thì hãy sử dụng nút “Logout”.
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7.2 Chọn chức năng cài đặt lại mật khẩu

(1)

Trên màn hình Đăng nhập, bấm [Forgot my Password].
(1)
Nếu bạn quên Prometric ID và Mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
ĐT: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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Nhập thông tin người dùng

7.3

(2)
1
2
3
4
5
(3)

Đi đến màn hình Đăng nhập

Điền tất cả các trường với thông tin bắt buộc và bấm [OK].
1

Prometric ID

Bắt buộc

2

First Name

Bắt buộc

3
4

Last Name
Registered
E-mail address
Emergency
contact

(xem-->)
Bắt buộc

Nhập Prometric ID của bạn (có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết
thường)
Nhập tên của thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận
“Prometric ID”)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quy trình "Đăng ký Prometric ID"
Nhập địa chỉ email đã đăng ký khi Prometric ID của bạn được tạo

Bắt buộc

Nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp

5

(2)
Nhập thông tin của bạn bằng tiếng Anh.
nếu thông tin bạn nhập khớp với thông tin đã đăng ký,
thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mật khẩu tạm thời qua e-mail.
(3)
Lưu ý: Địa chỉ email đã đăng ký của bạn là địa chỉ email bạn đã đăng ký
khi tạo Prometric ID của mình.
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7.4 Xác nhận thông tin đã nhập

Quay lại màn hình trước đó

Thông tin đã nhập sẽ hiển thị trên màn hình. Nếu mọi thông tin chính xác, bấm [Send].
Nếu cần thực hiện sửa đổi, bấm [Return].
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7.5

Cài đặt lại mật khẩu

(4)

Đi đến màn hình Đăng nhập

Một mật khẩu tạm sẽ được cấp và gửi đến địa chỉ e-mail đã chỉ định.
Bấm vào [Go to login screen] để đi tới màn hình đăng nhập.
(4)
Prometric ID của bạn đã được gửi tới ***@******.
Nếu bạn không nhận được e-mail sau vài phút, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
+603 76283371
Giờ làm việc: 9: 00-17: 00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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8. Xác nhận yêu cầu ID Prometric
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8

Xác nhận yêu cầu ID Prometric

Hướng dẫn này giải thích cách xác nhận ID Prometric đã đăng ký nếu quên.
Khi quá trình xác nhận hoàn tất, thông tin ID Prometric sẽ được gửi qua e-mail.

8.1 Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra
Truy cập trang chính để đăng ký kiểm tra.
Bấm [Login].

 Khi đăng nhập vào website đăng ký, nếu nhấp vào nút “X” ở phía trên bên phải của màn hình và đóng trình duyệt lại thì sau
20 phút sẽ không thể đăng nhập lại được nên hãy chú ý. Khi muốn kết thúc website đăng ký thì hãy sử dụng nút “Logout”.
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8.2 Xác nhận yêu cầu ID Prometric

(1)

Trên màn hình Đăng nhập, bấm [Forgot my Prometric ID].
(1)
Nếu bạn quên Prometric ID và Mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
ĐT: +603 76283371 9:00-17:00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
E-mail: CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
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8.3 Nhập thông tin người dùng

(2)
1
2
3

4
5
(3)

Đi tới màn hình Đăng nhập

Điền tất cả các trường với thông tin yêu cầu và bấm [OK].
1
2

First Name
Last Name

Bắt buộc
(xem-->)

Nhập tên của thí sinh bằng tiếng Anh (tên giống như khi đăng ký nhận “ID Prometric”)
Cần có họ nếu bạn đã đăng ký nó trong quy trình "Đăng ký Prometric ID"

3

Password

Bắt buộc

4

Registered
E-mail address
Emergency
contact

Bắt buộc

Nhập mật khẩu đã cài đặt khi Prometric ID của bạn được tạo (có phân biệt chữ viết hoa
và chữ viết thường)
Nhập địa chỉ e-mail đã đăng ký khi Prometric ID của bạn được tạo

Bắt buộc

Nhập số điện thoại liên lạc khẩn cấp

5

(2)
Vui lòng nhập thông tin của bạn bằng tiếng Anh.
Nếu nó khớp với thông tin đã đăng ký, thì chúng tôi sẽ thông báo ID Prometric của bạn qua email.
(3)
Lưu ý: Địa chỉ E-mail đã đăng ký là địa chỉ E-mail bạn đã đăng ký khi tạo ID Prometric.
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8.4 Xác nhận thông tin đã nhập

XXXXXXXX

Quay lại màn hình trước
screen

Thông tin đã nhập sẽ hiển thị trên màn hình. Nếu mọi thứ đều chính xác, bấm [Send].
Nếu cần thực hiện sửa đổi, bấm [Return].
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8.5 Hoàn thành thủ tục xác nhận yêu cầu ID Prometric

(4)

Đi tới màn hình Đăng nhập

Thông tin về ID Prometric đã đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email đã chỉ định.
Bấm [Back] để đi tới màn hình Đăng nhập.
(4)
Prometric ID của bạn đã được gửi tới ***@******.
Nếu bạn không nhận được e-mail sau vài phút, vui lòng liên hệ với chúng tôi dưới đây.
<Trung tâm dịch vụ khách hàng của Prometric>
+603 76283371
Giờ làm việc: 9: 00-17: 00
(Trừ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, năm mới)
Lưu ý: Hỗ trợ chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.
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