
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL @HN-AMS.EDU.VN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM 

I. Đăng nhập 

Truy cập vào http://gmail.com 

Đăng nhập với tên và tài khoản được cấp. 

 

Tài khoản email name@hn-ams.edu.vn tương đương với một tài khoản gmail 

II. Đổi mật khẩu 
 

 

Vào mục cài đặt 

 



 

Tới trang cài đặt, nhấn vào Cài đặt Tài khoản Google 

 

Nhấn vào quản lý bảo mật để thay đổi mật khẩu 

 

 

Trang cài đặt có thể khác một chút đối với tài khoản đã sử dụng. 

Sẽ hiện ngay link để thay đổi mật khẩu 

 
III. Sử dụng 
III.1. Chuyển giao diện tiếng Anh sang tiếng Việt 



 
Vào mục Setting 

 
Trang Setings hiện ra, chọn ngôn ngữ Tiếng Việt như trong hình 

 
III.2. Gửi thư 

Tại giao diện chính của GMail, click chữ Soạn Thư 
 

 
 



 
 

Nhập địa chỉ email người nhận tại Tới, tiêu đề thư tại Chủ đề, và nhập nội dung thư vào 
khung nhập bên dưới. Nếu muốn gửi tập tin đính kèm theo thư cho người nhận (như hình 
ảnh, văn bản) thì click chữ Đính kèm tệp và chỉ ra tập tin cần đính kèm.  
 
Cuối cùng là click nút Gửi để gửi thư đi. Nếu không thích gửi ngay thì bấm Lưu Bây Giờ để 
lưu thư lại 
 
III.3. Đọc thư & trả lời thư 
 
Khi nhận được một bức thư do ai đó gửi đến, click vào tiêu đề thư để mở nội dung thư ra 
xem.  
 

 
 

Nhấn vào Hiện thị chi tiết để xem chi tiết thông tin người gửi và người nhận 
 

 
Nhấn chuột vào từ gạch chân 

· Nhấn Trả lời để trả lời người đã gửi thư cho mình 
· Nhấn Trả lời tất cả để gửi thư cho mọi người mà email trước đó đã gửi đến 
· Nhấn Chuyển tiếp để gửi nội dung thư này cho người khác 
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