Hướng dẫn để Tạo một Tài khoản
Email Miễn phí
Trong khi có rất nhiều nền tảng mà thông qua đó có thể tạo một tài khoản email miễn phí, nền tảng được sử dụng phổ
biến nhất là Google và Yahoo. Phần A của sổ tay hướng dẫn này giải thích cách thiết lập một tài khoản với Google,
và Phần B mô tả cách làm với Yahoo.

Phần A: Cách tạo một Tài khoản Email với Google
1
Truy cập
https://accounts.google.com/SignUp.
Nhập thông tin của quý vị vào các ô
yêu cầu. Sau khi hoàn thành, nhấp
vào “Next Step” (Bước tiếp theo).
Hãy đảm bảo rằng quý vị đã ghi lại địa
chỉ Gmail mới và mật khẩu để đăng
nhập trong tương lai.

2

Đọc qua phần “Privacy and Terms” (Bảo mật và các
Điều khoản) và nhấp vào “I AGREE” (TÔI ĐỒNG Ý)
để tiếp tục.

3
Màn hình tiếp theo sẽ xác nhận địa
chỉ email mới của quý vị--nhấp vào
“Continue” (Tiếp tục) để chuyển
sang bước tiếp theo.

Tên Quý vị
yourusername

Trang tiếp theo sẽ cung cấp cho quý
vị những sự lựa chọn để chỉnh sửa các
thiết lập tài khoản của quý vị.

4

5
Để tìm email của quý vị, nhìn vào góc trên bên phải của trang và
nhấp vào ô vuông--thao tác này sẽ mở các ứng dụng khác nhau
của Google. Để đi đến email của quý vị, nhấp vào “Gmail.”

6
Sau khi nhấp vào “Gmail,” quý vị sẽ
đến trang này. Bất kỳ email nào mà
quý vị nhận được từ Healthcare.gov
hay các nguồn khác chắc chắn sẽ xuất
hiện trong hộp thư đến của quý vị.

7
Để đăng xuất tài khoản, quý vị có thể đến góc trên bên phải của trang,
nhấp vào vòng tròn có chữ cái đầu tiên tên của quý vị, sau đó nhấp vào
“Sign Out” (Đăng xuất) trong hộp thả xuống được bật lên. Hãy đảm bảo
rằng quý vị đã lưu tên đăng nhập và mật khẩu của mình, là những thông
tin mà quý vị cần để đăng nhập lần tiếp theo.

Tên Quý vị
Tên Qúy vị

8

Tên Quý vị

Để quay trở lại tài khoản Google,
truy cập Gmail.com. Trước tiên hãy
cung cấp email của quý vị, sau đó
nhấp “Next” (Tiếp theo). Sau đó gõ
mật khẩu của quý vị và nhấp “Sign
in” (Đăng nhập).

Chúc quý vị thành công! Nếu có thêm thắc mắc về việc tạo tài khoản Gmail, quý vị có thể truy
cập trang hỗ trợ của Gmail tại địa chỉ https://support.google.com/mail/?hl=en#topic=7065107.

Phần B: Cách tạo một Tài khoản Email với Yahoo
1
Truy cập
https://overview.mail.yahoo.com
và gõ tên đăng nhập đã được đề
xuất cho quý vị vào ô “Choose
your username” (Chọn tên đăng
nhập của quý vị), sau đó bấm
“GO” (ĐI TIẾP).

2
Nhập thông tin của quý vị vào các ô, sau đó nhấn “Continue”
(Tiếp tục).
Hãy đảm bảo rằng quý vị đã ghi lại địa chỉ email và mật khẩu
để đăng nhập trong tương lai.

3
Yahoo muốn xác nhận danh tính của quý vị qua tin nhắn hoặc gọi điện
thoại. Nếu quý vị không nhắn tin, nhấp vào liên kết “Call me with
Account Key” (Gọi cho tôi với Mã tài khoản), và đảm bảo trả lời
điện thoại để nhận được mã xác minh.

4
Sau khi số điện thoại của quý vị được xác nhận, quý vị sẽ thấy một màn
hình với dòng chữ “Congratula-tions” (Chúc mừng). Nhấp vào “Let’s
get started” (Hãy bắt đầu).

5
Màn hình tiếp theo sẽ đưa quý vị đến hộp thư đến của quý vị--nó sẽ liệt
kê nhiều lựa chọn để cụ thể hóa các cài đặt tài khoản của quý vị. Nếu
quý vị muốn làm điều này vào một thời điểm khác, nhấp vào “Finish
setup later” (Hoàn thành cài đặt sau).

Tên Quý vị

6
Tên Quý vị

Để đăng xuất khỏi tài khoản của quý vị, đi đến góc trên bên phải
của màn hình, nhấp vào biểu tượng của một người bên cạnh tên
của quý vị, và nhấp vào “Sign out” (Đăng xuất) ở phía dưới của
màn hình bật ra.

Chúc quý vị thành công! Nếu có thêm thắc mắc về việc tạo tài khoản Yahoo, quý vị có thể
truy cập trang hỗ trợ của Yahoo tại địa chỉ https://help.yahoo.com/kb/account.
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