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Kích hoạt tài khoản ctcLink của bạn
Chào mừng bạn đến với ctcLink!
Dưới đây là hướng dẫn cách kích hoạt tài khoản cho Người mới sử dụng (First Time
User).
1. Trên trình duyệt, hãy truy cập trang “https://gateway.ctclink.us/”
• Hãy lưu lại liên kết này trong trình duyệt để truy cập ctcLink sau này.
• Bạn sẽ được chuyển đến một trang có hình ảnh như bạn thấy phía bên phải.
2. Hãy nhấp vào First Time User (Người mới sử dụng)
• Bạn sẽ được đưa đến một trang khác.
3. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhập các thông tin sau:
• Tên bạn.
• Họ của bạn.
• Ngày sinh của bạn.
Đừng lo, mọi thông tin đều được giữ an toàn. Trường
đại học đã biết các thông tin này. Trường chỉ muốn xác
minh xem có đúng là bạn hay không.

4. Hãy đổi ID ctcLink sang “SID (old)” (SID cũ).
5. Nhập Mã nhân viên (SID) cũ (hiện tại) của bạn rồi nhấn vào Return (Quay lại).
6. Trả lời ba Câu hỏi gợi ý bảo mật.
• Chọn một gợi ý khác nhau cho

từng câu hỏi và cung cấp câu
trả lời phù hợp mà bạn có thể
ghi nhớ.
7. Nhập mật khẩu mới mà bạn
muốn rồi nhấp vào Submit (Gửi).
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8. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn tương tự như phía bên phải cùng với mã EMPLID mới của riêng bạn.
9. Đừng quên ghi lại ID mới của bạn và giữ ở nơi an toàn.
ID ctcLink mới này sẽ thay thế SID hiện tại trong
tất cả các quy trình hiện có yêu cầu SID của bạn.
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