
Thông báo quan trọng, hãy lưu giữ thận trọng 

Ngày 28 tháng 4 năm 2020 

Học viện Ehle 

【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG】Về việc chuẩn bị để bắt đầu học Online 

 

 

Khoa :        

Mã số học sinh :         

Lớp :        

Học và tên :                  

 

 Hãy chuẩn bị để có thể bắt đầu học Online từ ngày 11 tháng 5 (thứ 2). 

  Để các bạn có thể quen với giờ học Online, cho đến ngày 5 tháng 6 (thứ 6) sẽ tiến hành ít giờ học. Giờ học cụ thể nhà trường sẽ thông báo. 

  

1. Những việc cần chuẩn bị để có thể tham gia giờ học : 

1-1Trước tiên hãy tải phần mềm [Zoom Cloud Meetings] trên App Store về máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng (iPad v..v..). Giáo viên 

chủ nhiệm cũng sẽ trao đổi với bạn qua Zoom.  

※ Nếu máy vi tính không có camera và micro thì hãy tải phần mềm đấy về máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn. 

    1-2 Giờ học sẽ tiến hành học trực tuyến với chương trình [WEBCLASS].  

    Để có thể kết nối giờ học cần phải có ID và mật khẩu. 

   ID①：                 

 パスワード①：             

 WEBCLASS の場所：https://os.ehle.ac.jp 

    1-3 Trình tự để tham gia giờ học : 

       1 Trước tiên hãy khởi động chương trình WEBCLASS, nhập ID và mật khẩu để vào WEBCLASS. 

       2 Từ biểu lịch trình, hãy tìm lớp học. 

       3 Ở đó bạn sẽ thấy tài liệu để học và địa chỉ Zoom của lớp học.  

      4 Và hãy vào địa chỉ Zoom đó để bắt đầu giờ học. 

 

２．Về Gmail của Học viện Ehle : 

   Học viện Ehle tạo cho mỗi học sinh 1 địa chỉ Gmail. Tất cả thông báo của Trường và thông tin liên quan đến giờ học Online đều gửi đến 

Gmail. 

  

 ・Địa chỉ Gmail là ：     ＠ehle.jp 

 ・Mât khẩu Gmail：           

 

 Hãy xem mặt sau để thiết lập địa chỉ Gmail của Ehle. 

Chú ý : Không được thay đổi mật khẩu. 

      Những bạn đã sử dụng địa chỉ Gmail của Ehle trong giờ học thì vẫn tiếp tục dùng địa chỉ Gmail đấy. 

    (Xem tiếp mặt sau) → 

 

 



 

3. Thao tác chuẩn bị đã hoàn tất. 

Hãy tự chuẩn bị môi trường để có thể tham gia giờ học Online. Bạn nào không hiểu vế cách thiết lập và chuẩn bị thế nào thì hãy tham khảo 

thông tin trên trang chủ (Home page) của trường Ehle. Những bạn nhà không có hệ thống Internet, thiết lập gặp khó khăn thì hãy quét mã vạch 

bên dưới để liên lạc với Nhà trường. 

   

 

 

 

 

Khoa tiếng Nhật Khoa tiếng Nhật ứng dụng Khoa thương mại Quốc tế Khoa giao tiếp Quốc tế 

nihongo@ehle.ac.jp ounichi@ehle.ac.jp biz@ehle.ac.jp com@ehle.ac.jp 

 

Cách thiết lập Gmail 

 


