HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
1. Truy cập Đăng ký tuyển sinh
- Cha mẹ học sinh (CMHS) truy cập vào website của Trường Nguyễn Siêu theo đường dẫn
www.nguyensieu.edu.vn
- Click vào mục Đăng ký tuyển sinh trong menu TUYỂN SINH như hình ảnh dưới:

-

Trang đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh được hiển thị
Click vào nút Đăng ký để bắt đầu

2. Đăng ký tuyển sinh mới
Màn hình Thông tin học sinh được hiển thị, CMHS cần điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu (phần
được đánh dấu (*) là bắt buộc)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, CMHS nhấp vào nút TIẾP THEO. Màn hình Thông tin CMHS được
hiển thị. Tại đây, CMHS tiến hành điền thông tin (phần có dấu (*) là bắt buộc)

- Sau khi điền đủ thông tin, CMHS nhấp nút TIẾP THEO
- Lúc này, màn hình Tài khoản nhận tin được hiển thị, CMHS điền thông tin Email đang sử dụng để
hệ thống gửi email xác nhận và mật khẩu tạo mới - sử dụng riêng cho việc đăng ký tuyển sinh.

- Điền đủ thông tin xong, CMHS nhấp vào nút TIẾP THEO
- Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi email xác nhận về email mà CMHS đã đăng ký, CMHS cần
truy cập email để bấm vào đường link xác nhận mà Ban Tuyển sinh gửi tới để hoàn tất việc đăng ký.

3. Xác nhận đăng ký

- CMHS truy cập email đăng ký và mở thư có tiêu đề Xác Nhận Đăng Ký do hệ thống tuyển sinh của
trường gửi đến
- Click XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ để hoàn thành việc đăng ký tuyển sinh

Chú ý: Nếu CMHS không xác nhận trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được email
này đồng nghĩa với việc CMHS không có nhu cầu cho con tham gia dự tuyển tại trường.

