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Duyệt Learning trên Máy tính 
 
Tổng quan 
Công cụ hỗ trợ này giải thích cách tìm kiếm và bắt đầu nội dung đào tạo nhờ vào việc sử dụng tính năng 
Duyệt Learning trong hòm thư Workday (Ngày làm việc).   
 
Ai sẽ làm việc này: Nhân viên  
 
Điều cần biết: 

• Microsoft Edge  là trình duyệt Internet được khuyến nghị sử dụng cho Workday.  

• Bạn có thể bắt đầu với những nội dung Theo Nhu cầu hoặc phải Ghi danh.  

• Khi ghi danh vào một khóa học, bạn sẽ: 
o Có thể bắt đầu ngay sau khi đăng ký. 
o Đợi sự chấp thuận từ người quản lý nếu khóa học đó là một khóa học kết hợp 
o Đợi sự chấp thuận từ quản trị viên của Learning nếu tiêu đề nội dung có chứa cụm từ “Số lượng 

có hạn”  
o Nếu cần có sự chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo trong hòm thư Workday khi yêu cầu 

chấp thuận được xử lý 

 

Bước 1: 
Chọn biểu tượng Learning. 

 

Bước 2: 
Chọn tab Discover (Khám phá).  
 

 

Bước 3: 
Chọn Browse Learning (Duyệt Bài học).  
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Để giới hạn phạm vi kết quả: 
 
A) Nhập từ khóa và lựa chọn Search (Tìm 

kiếm).  
 

 
 
 
 
 
 

Và / Hoặc 
 

 
 

 
B) Lựa chọn từ bộ lọc các mục Language 

(Ngôn ngữ), Rating (Đánh giá), Topic (Chủ 
đề), v.v.  

 

Bước 4: 
Lựa chọn nội dung bạn muốn học.  

 

Bước 5: 
Xem tổng quan nội dung: 

A) Tiêu đề 
B) Mô tả 
C) Bài học 
D) Thông tin khóa học 
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Bước 6: 
Nếu bạn muốn hoàn thành nội dung này, hãy 
lựa chọn nút màu xanh dương để: 
 

A) Start (Bắt đầu) (Bỏ qua đến Bước 10 
bên dưới) 

 
B) Ghi danh  

 
C) Hoặc bạn có thể chọn Save (Lưu) nội 

dung để sử dụng sau này. Nội dung đã 
lưu sẽ hiển thị trong tab My Learning 
(Bài học của tôi).  
 

 

Bước 7: 
Chọn Submit (Đăng ký) 

 

Bước 8: 
Chọn Done (Hoàn thành) 
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Bước 9: 
Chọn Start (Bắt đầu) 

 

Bước 10: 
Chọn Mở/Xem nội dung.  
 
Lưu ý: Một số nội dung sẽ mở trong một cửa 
sổ mới. Sau khi hoàn thành, chọn Exit Course 
(Thoát khóa học), Done (Hoàn thành) hoặc 
Close (Đóng) để quay lại trang này và tiếp tục.  
 

 

Bước 11: 
Nếu có thể, chọn Next Lesson (Bài tiếp theo) 
để tiếp tục.  

 

Dòng chữ “Course Completed!” (Khóa học đã 
hoàn thành!) sẽ xuất hiện khi bạn đã hoàn 
thành toàn bộ bài học bắt buộc.  
 
Cân nhắc việc đưa ra phản hồi về nội dung 
bằng cách thêm vào:  

A) Đánh giá nội dung 
 

B) Bình luận với câu hỏi và/hoặc hiểu 
biết từ chương trình đào tạo. Không 
bắt buộc bình luận. 

Bước 12: 
Chọn Learning Home (Trang chủ Learning) 
để quay lại Learning hoặc Overview (Tổng 
quan) để quay lại phần tổng quan nội dung 
đào tạo.  

 
 

Lưu ý 
Nếu bạn cần thoát trước khi hoàn thành nội 
dung, hãy truy cập nội dung trong tab My 
Learning (Bài học của tôi) trong phần 
Continue Learning (Tiếp tục học tập). 
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