
 

 

 

Hướng dẫn sử dụng CHQ 

 
Bước 1: ĐĂNG NHẬP 

Dùng Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập vào cổng đăng ký CHQ: 

http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/ho-chi-minh-city/bvis/parents-

essentials hoặc https://seasia.mychq.net/Login.aspx   

 

User Name:  S*****@bvisvietnam.com 

                    (Mã số học sinh S***** được in trên thẻ học sinh) 

Password:  Mật khẩu hiện tại của bạn 

 

      

http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/ho-chi-minh-city/bvis/parents-essentials
http://www.nordangliaeducation.com/vi/our-schools/vietnam/ho-chi-minh-city/bvis/parents-essentials
https://seasia.mychq.net/Login.aspx


 

 

 

 

 

Bước 2: LỰA CHỌN CLB 
Quý vị sẽ nhìn thấy trang chào mừng của CHQ và hướng dẫn đăng ký. 

Nhấn vào mục  View/Manage/Submit Activity Choices ở cuối trang.   

 

Đánh số 1 cho ô lựa chọn CLB đầu tiên & nhấn Save. (Nút Submit sẽ hiện lên ở bên trái, tuy nhiên chỉ 

nhấn nút này khi đã hoàn tất toàn bộ lựa chọn).  

Tiếp tục đánh số 2 cho lựa chọn CLB thứ hai & nhấn Save, đánh số 3 cho lựa chọn CLB thứ ba & nhấn 

Save. Lưu ý nhấn Save sau mỗi lựa chọn để lưu lại danh sách đăng ký. Tiếp tục với lựa chọn 4,5,… 

 



 

 

 

 

Bước 3: GỬI ĐĂNG KÝ 
Vui lòng cân nhắc và trao đổi kỹ lưỡng về lựa chọn CLB trước khi nhấn nút Submit. Khi Quý vị nhấn Submit, 

cổng đăng ký CHQ sẽ tự động gửi danh sách lựa chọn về địa chỉ email trường của học sinh. 

 

Danh sách lựa chọn CLB sẽ ở trạng thái chờ xác nhận cho đến khi cổng đăng ký CHQ xác nhận hoặc từ 

chối. Quý vị sẽ nhận được kết quả xác nhận qua email trước khi chương trình CLB bắt đầu. 

❖ GHI CHÚ: 
- Nếu Quý vị muốn hủy hoặc thay đổi lựa chọn nào sau khi nhấn nút Submit, vui lòng đánh số 0 

vào ô CLB muốn hủy; sau đó nhấn nút Save và Submit. 

- Quý vị vui lòng làm các bước trên cho mục đăng ký tiếp theo của Season 2 

 



 

 

− Trước khi chương trình CLB bắt đầu vào thứ Hai, ngày 07 tháng 09 năm 2020, Quý vị có thể nhấp vào 

thẻ  My Schedule và kéo xuống ngày thứ Hai, ngày 07 tháng 09 để xem lịch sinh hoạt CLB của học 

sinh.  

 
 

***CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA CHQ*** 

 


