
VIETNAMESE 

Kính gửi quý phụ huynh học sinh,  

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý phụ huynh và các em học sinh đã đén với thế giới của 

bảng chữ cái ABC Reading Eggs!! 

Các em học sinh đã được cung cấp một chương trình tập đọc với đa đạng phần thưởng  thông 

quang mạng online trực tuyến. Chương trình được cung cấp với sự tương tác cao và quá trình học 

tập riêng của mỗi học sinh, tất cả các yếu tố này sẽ giúp con em của chúng ta xây dựng được khả 

năng đọc  và nền tảng kỹ thuật số an toàn  của kỹ năng này.  

Các em học sinh có thể đăng nhập vào phần mền ABC Reading Eggs và ABC Reading Eggpress ngay 

tại nhà với máy tính để bàn  máy tính xách tay  hay máy tính bảng. Các em  còn có thể đăng nhập 

vào thư viện trực tuyến online khổng lồ với hơn 2500 sách điện tử online bất cứ lúc nào. 
 

Hướng dẫn sử dụng ABC Reading Eggs tại nhà, các bước hướng dẫn đơn giản:  

1. Đi vào trang web app.readingeggs.com/login  

2. Nhập thông tin cá nhân của con bạn vào các ô trống: 

 

 

 

Hướng dẫn tạo lập một tài khoản dành cho quý phụ huynh học sinh, tài khoản này sẽ giúp các 

bậc phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập của con em chúng ta và nhận thông báo thành 

tích học tập thông qua tài khoản này, xin vui lòng làm theo các bước sau:  

1. Đi vào trang web www.readingeggs.com.au và đăng kí một tài khoản miễn phí.  

2. Kích hoạt tài khoản dùng thử của và làm theo các hướng dẫn đã được cài đặt sẵn trong tài 

khoản vừa được tạo lập.  

3. Tại bước thứ 2, đánh dấu vào ô kế bên dòng chữ "liên kết với tài khoản hiện có tại trường học" 

và cung cấp thông tin cái nhân của con bạn.  
 

Nếu bạn đã có một tài khoản đã được tạo sẵn , bạn chỉ cần chọn ô chữ " Thêm một đứa trẻ"  ở 

trong bảng điều khiển dành cho gia đình  và phía dưới LỰA CHỌN số 2 ("Liên kết học sinh với 

trường học" ), nhập thông tin đăng nhập và nhấn vào " liên kết đứa trẻ ". 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc, không nên do dự hãy gọi điện thoại tới  dịch vụ chăm sóc khách hàng 

theo số  + 61 2 8585 4020 hoặc gửi email đến info@readingeggs.com. 

Chúng tôi hi vọng bạn và các em sẽ có một quá trình học tập bổ ích và vui vẻ với Reading Eggs. 

Chân thành, 

The ABC Reading Eggs Team 

Login name:  Password:  


