VIETNAMESE
Cách Thức để Tạo Lập Tài Khoản NAVICA™

Hướng dẫn cách đăng nhập NAVICA™

Bước 1: Điều hướng đến trang web eMed Navica - mynavica.abbott.com và nhấp

Bước 1: Xin mở trang web xét nghiệm Virginia eMed bằng cách sử dụng
kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng hay điện thoại). Quý vị có
thể tìm thấy trang web Virginia eMed tại đây: http://virginia.emed.com/.

vào phần “ Tạo Tài Khoản”
Bước 2: Các bước ghi nhập một-lần để tạo một tài khoản:
a. Chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng và Tóm Lược Thông Báo Quyền
Riêng Tư
b. Nhập địa chỉ điện thư để nhận mã xác định
c. Tạo mật khẩu của quý vị
d. Tạo phần hồ sơ cá nhân. Thông tin lưu gồm: Tên, họ, ngày tháng năm

Bước 2: Xin nhấp nút “Xét nghiệm cho nhà trường (Test for School)”
Bước 3: Xin nhập tên trường của con em quý vị trong ô mục, sau đó
nhấp vào tên trường khớp với ghi nhập của quý vị trong mục lục kéo
xuống.

sinh, số điện thoại di động, địa chỉ, giới tính, sắc dân, chủng tộc, mục đính

Bước 4: Xin nhấp nút “ Bắt đầu Xét Nghiệm (Start Testing)”.

sử dụng chính

Bước 5: Xin nhấp nút đăng nhập “(Login with) NAVICA™”.

e. Tài khoản đã được tạo lập!
Bước 3: Xin thêm vào “Managed Profiles”
Bước 4: Đọc và trả lời Thỏa Thuận Hồ Sơ Cá Nhân Được Sắp Xếp
Bước 5: Xin Nhập tên, họ, và ngày tháng năm sinh của trẻ và nhấp “Tiếp Tục”
Bước 6: Xin Nhập địa chỉ, thành phố, tiểu bang, và mã bưu chính của trẻ và nhấp
“ Tiếp Tục”
Bước 7: Xin nhập giới tính, sắc dân, chủng tộc của trẻ, và loại tham dự, và nhấp “
Tạo Hồ Sơ Cá Nhân Được Sắp Xếp”
Bước 8: Hồ sơ cá nhân được sắp xếp bây giờ hiển thị ở mục lục Sắp Xếp Hồ Sơ
Cá Nhân “Managed Profile menu”.

Bước 6: Xin nhập địa chỉ điện thơ của quý vị.
Bước 7: Xin nhập mật khẩu của quý vị.
Bước 8: Xin nhấp nút “Đăng Nhập (Sign In)”.
Bước 9: Xin đọc phần yêu cầu chia sẻ thông NAVICA™ và nhấp nút “
Cho phép (Allow)”.
Bước 10: Xin chọn tên của con em quý vị trong mục lục kéo xuống của
ô “ Ai là người sẽ làm xét nghiệm (Who will be taking the test)”
Bước 11: Xin trả lời tất cả những câu hỏi và nhấp nút “ Tham gia vào
Phần Được Hướng Dẫn (Join Guided Session)”.
Bước 12: Sau một chút tạm ngừng, Chuyên Gia được cấp Chứng Chỉ
sẽ tham gia vào phiên xét nghiệm và hướng dẫn quý vị các bước để làm
xét nghiệm.
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