M�rĐƠN N�mCHƯƠNG TR��CHUYÊN � TI�m
��C CHƯƠNG
TR�
NH C� KHU H� CH�k
H GARLAND
QU���
PH��
S� D�NG TÀI KHO�N SKYWARD FAMILY ACCESS (D�NH CHO PH�HUYNH)

1.

N�����v�
Online Forms (c� M�u
đơn T�K
c tuy�) v�ch�n
Magnet application
(N� đơn Chương tr�
nh
chuyên)

2. Nh�p chu�t v�o
Fill out Form (��n
v�o � u đơn)

3. �K
c v�nh�p

chu�t v�o ô bên
�K
nh m�i câu �c
��

4. ��h tên c�a

qu�v�
v�o ô
signature (ch �
k�)

�����
inh đang h�c m�t
chương t�
nh chuyên h��
t�i, th�
h�c sinh��
c���t ô k�o xu�ng
đ�ch�n ti�p t�c chương t�
nh .

5. Ch�n �l�a ch� 1 �
l� ch� 2

-Ch�c� trư�ng đ�� li�t
kê trong ô � ��tên ch�
xu�g l���
c trư�ng �
h�c sinh �K
��
u ki� đ�
n�p đơn d�a �o đi�m s�
c���i ki�m tra .
- M�v��
chương
t�
nh c� trư��
THPT yêu c��
��
c��m��
nh v��
quan tâm.
- N��
�K
c sinh thi�u sót
c� �� ki� tra, t�
��sinh s�c�m� link
��
ghi danh ki� tra.
Sau khi ghi danh cho
gi����
tra, bảo đảm
���
qu�v�
phải quay
t�K
��
đơn v����
t�� ��c 6 v�7 ���
đây.

6. Trang X����
������Chương
tr�
nh chuyên. N�p
chu��
vào Complete
Step 2 (H�n t�nh
Bư�c 2)

7. Nh�p chu�t v�o
submit 2020 Magnet
Application (N�
đơn cho chương
tr�
nh Chuyên 2020).

8. Bảo đảm��
ng h�
th�ng đ�b�o
successfully completed
��hoàn th�nh th�nh
công)

Thay �����
ch�n trong đơn��
p chương t����
uyên như
��
���
1. ��p chu�t v�o Mark 2020 Magnet
Application as not completed and
make changes (�nh d� Đơn �K
p
chương tr�
nh Chuyên năm 2020 chưa
xong v�ti�n h�h thay �K
i)

2. N�����v�
SP1 Magnet
Application (Đơn
�K
p chương tr�
nh
Chuyên SP1)

3.

��p chu�v�
Edit Step 1 (S� Bư�c 1)

4. Th� h��
thay đ�i
c�c l�a ch�n c�a ��h

5. Nh�p chu�t �o
Complete Step 1 Only
(��h�n th�nh Bư�c 1)

6. ���K
i trang
�����
v���
���
��
Complete Step 2
Only �����
n
����
��2)

7. Nh�p chu�t v�o Submit
2020 Magnet Application
(��Đơn cho chương
tr��Chuyên 2020)

8. T�m c�
successfully
completed (� ho�n
��
nh th�h công)

