HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU
PHHS 2020- 2021 : SCHOOL ONLINE
***
1. Đăng nhập hệ thống https://so.vinschool.edu.vn với tài khoản App/ứng dụng ”Vinschool Parent”

2. Chọn thông tin/đường dẫn
➢ (1): Chọn tên học sinh, năm học 2020-2021, giai đoạn Giữa HK1
➢ (2) chọn Dịch vụ & tiện ích
➢ (3) chọn Đăng ký nơi khám chữa bệnh

3. Người dùng chọn 03 tùy chọn sau
- Con quân nhân (Với trường hợp học sinh là con quân nhân)
- Không thay đổi nơi KCB (Chỉ áp dụng với học sinh trước đó đã học ở Vinschool)
- Có thay đổi nơi KCB (Áp dụng với học sinh mới nhập học trong năm nay hoặc học sinh cũ muốn
thay đổi nơi KCB)

Với tùy chọn Con quân nhân hoặc Không thay đổi nơi KCB, phụ huynh điền lại thông tin Số thẻ bảo hiểm
và nhấn nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành

Với tùy chọn Có thay đổi nơi KCB phụ huynh Nhập/chọn các thông tin dưới đây
- Tỉnh/thành phố
- Quận/huyện
- Phường/xã
- Tên cơ sở y tế
- Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước
- Nơi đăng ký phòng khám cũ (nếu có)
- Sổ thẻ bảo hiểm cũ (nếu có)
- Số sổ hộ khẩu
- Quan hệ học sinh với chủ hộ
- Ghi chú
Nhấn nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành.
Lưu ý:
-

Phụ huynh có thể thay đổi thông tin phòng khám nếu chưa hết hạn đăng ký, khi thay đổi thì thông tin
đăng ký trước đó của phụ huynh sẽ bị xóa và thay bằng thông tin mới.
Một số cơ sở y tế không có thông tin trên mẫu đăng ký này do đã đủ chỉ tiêu tiếp nhận

***

