
TÌNH YÊU HÔN NH]N 3 GỐC  

HỌC PHẦN 1 

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN 



HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN ZOOM 

NGAY KHI VÀO ZOOM 
 

Đổi background  
Đặt tên theo đúng cú pháp  

CÚ PHÁP:  MÃ HÀNH KHÁCH - TÊN 
Ví dụ: T0101 - Thông 

Mã học viên ghim ở nhóm zalo TPT 
 

Nhớ bật camera và tương tác trong quá trình học 

Đổi hình nền và đặt đúng tên để tham gia lớp 
Không sử dụng 2 thiết bị vào zoom. Không ghi hình buổi học 

4 KỸ 
• Kiểm tra kỹ từng việc nhỏ 
• Kiểm tra lỗi chính tả, viết hoa, viết 

thường, dấu c}u 

BTC: BTC - Thanh Niệm 
HĐNG: HĐNG 01- Mai Anh 
HK: T0101 – Lan Hoan Hỉ 



Những việc TPT cần nắm 

ZALO 
- Tạo zalo toa kêu gọi h{nh kh|ch về toa 
- Ghim tin nhắn, nội dung, thông tin quan trọng 

ZOOM 
- Tham gia đúng giờ  
- Đổi tên – Tương tác – Giơ tay 

 

GOOGLE 
MEET 

- Tạo link ➞ mời h{nh kh|ch tham gia họp 
- TPT điều phối cuộc họp 

GOOGLE 
FORM 

- Điểm danh và nộp b{i tập 
 
 
 WEB HÀNH 

TRÌNH HỌC TẬP 

- Nhớ & bookmark link 
- Tìm kiếm thông tin học tập khi cần 

 
 

Kênh liên lạc chung giữa BTC – 
Trưởng Phó Toa – Hành khách 

Lớp học chung mỗi tối cùng thầy v{ 
ban trợ giảng 

Nơi họp mặt của toa và sinh hoạt 
chung khi có thảo luận tại lớp  

Form góp ý, điểm danh v{ b|o c|o b{i 
tập ĐNT 

Lưu trữ to{n bộ t{i liệu của h{nh 
trình 

FACEBOOK 
- Đăng b{i kèm hình ảnh, video ➞ Lan tỏa 
- Like/Comment/Share b{i viết về zalo 

 

Nộp b{i tập v{ kết nối, lan tỏa qua 
những c}u chuyện, video chuyển hóa 



ZALO 

TYHN3G – K1 – ALL 
Thông b|o cho cả lớp 

 

HỎI Đ\P – TYHN3G – K1 
Thắc mắc c|c tất cả c|c thông 

tin về khóa học 

TPT - TYHN3G - K1 
Trưởng phó toa 

 

Trưởng hoặc phó toa h~y  
TẠO NHÓM ZALO TOA VỚI TÊN 

TOA X – TYHN3G – K1 
(3 người trở lên mới tạo được nhóm) 

1/Gửi link tham gia nhóm lên nhóm TPT 
2/Ghim nhóm zalo lên đầu 



WEB H[NH TRÌNH HỌC TẬP TYHN3G 

GNH.VN/TY-K1 

 Ghi nhớ v{ bookmark link 



Facebook Tình yêu hôn nhân 

1. TPT phổ biến trang Facebook của khóa học 
2. Kêu gọi hành khách like/follow trang FB 
3. Bật thông báo cho các bài viết 

https://www.facebook.com/groups/tyhn3g.bke 



GOOGLE MEET - TPT 

 D|n đường link n{y v{ 
ghim lên đầu zalo của Toa  

4. Vào zalo toa 
 Nhấn v{o đường link 

google meet đã được ghim 
sẵn để bắt đầu 

Vào web google meet https://meet.google.com/ 

Tạo “Cuộc họp mới” Ấn v{o để copy link 

1 

2 

3 

4 

Bật/tắt micro 
và camera 

Chia sẻ  
màn hình 

Tho|t cuộc 
họp 

Yêu cầu v{ 
chờ duyệt 



ĐỔI M^ – TÊN TRƯỚC KHI V[O ZOOM 

THAM GIA  
CUỘC HỌP 

ID ZOOM 

MÃ HK - TÊN 
(Đặt đúng cú pháp) 
T0101-Huyền Diệu 

PASS: tyhn3g 
(Mật m~ cuộc họp) 

Máy tính Điện thoại 



Đổi tên ZOOM 

MÁY TÍNH ĐIỆN THOẠI 

Ấn v{o tên mình, 
có chữ “tôi” 

Bật/tắt micro 
và camera 



ZOOM - BREAKOUT ROOMS 

MÁY TÍNH ĐIỆN THOẠI 

Hoặc 

Cách 1 

Cách 2 



BẬT / TẮT MICRO 

BẬT / TẮT CAMERA 

GIƠ TAY 

Tự bật mic 

AN NINH 

Chia sẻ 
màn hình 

ZOOM 
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