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Hoàn thành Chương trình Đào tạo trên Thiết bị Di động 
 
Tổng quan 
Công cụ hỗ trợ này giúp bạn tìm kiếm bài tập và hướng dẫn bạn cách hoàn thành nội dung.   
 
Ai sẽ làm việc này: Nhân viên  

 
Điều cần biết:  

• Trước khi bắt đầu, nếu bạn hiện không có Ứng dụng Workday trên điện thoại, hãy làm theo hướng dẫn 

tại đâytrước khi tiếp tục. 

• Sử dụng công cụ hỗ trợ này để hoàn thiện bài tập Learning.  

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

• Thường xuyên kiểm tra Learning để nắm được thông tin về những bài tập mới.  

 

Bước 1:  
Lựa chọn đơn đăng ký Workday từ thiết bị di 
động của bạn. 

 

Bước 2:  
Chọn Learning.  
 

*Nếu bạn không thấy biểu tượng Learning, 

chọn View Apps (Xem Ứng dụng).  

 

Bước 3:  
 
A) Chọn bài tập trong phần Required for 

You (Yêu cầu thực hiện). Lưu ý: Phần 
Required for You (Yêu cầu thực hiện) sẽ 
không xuất hiện nếu không có bài tập bắt 
buộc nào dành cho bạn. 

 
hoặc 

 
 
B) Bài học nổi bật. Lưu ý: Nội dung này được 

đề xuất dựa trên vai trò của bạn và không 
bắt buộc. 

 
hoặc 

 
 
C) Tiếp tục học 

 
  

https://www.coorstek.com/media/5613/eng_emp-how-to-login-to-workday-mobile-employee-perspective.pdf


Chỉnh sửa bởi M.Mattison vào ngày 9/3/2022  Trang 2 / 3 

 

Bước 4:  
Chọn Bắt đầu. 
 

 

 
Bước 5: 
Chọn Open/View (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 6: 
Nếu có thể, chọn Next Lesson (Bài tiếp 
theo) để tiếp tục.  
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Bước 7: 
Dòng chữ “Course Completed!” (Khóa học đã 
hoàn thành!) sẽ xuất hiện khi bạn đã hoàn 
thành toàn bộ bài học bắt buộc.  
 

A) Chọn Close (Đóng) để quay lại phần 
tổng quan nội dung nơi bạn có thể: 

• Hoàn thành những bài học 
không bắt buộc còn lại, nếu có 
thể 

• Đánh giá nội dung 

• Thêm bình luận bằng cách 
chọn biểu tượng bình luận ở 
phía trên bên phải màn hình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Chọn Learning Home (Trang chủ 
Learning) để quay lại Learning.  

 




