


SCORE là một hệ thống đăng kí thi và học chương trình AMEB thân thiện và đơn
giản với người dùng – dành riêng cho học sinh, giáo viên, và phụ huynh Việt Nam.

Tài khoản SCORE giúp bạn chủ động đăng kí thi, tham gia các khóa học của AMEB
Hãy cùng làm theo các bước hướng dẫn đơn giản sau đây để tạo một tài khoản
SCORE nhé!



Truy cập website: https://vietnam.ameb.edu.au/



Nhấp chọn để đăng kí
tài khoản mới



Đừng quên tích đủ
các ô trước khi sang

bước tiếp theo

Hãy điền đầy đủ thông tin cần thiết

Dựa theo mẫu: Aabbcc1234@

Postcode là mã bưu điện nơi bạn sinh sống

Nếu bạn đăng kí dưới tên
Trường học/Trung tâm âm

nhạc, chọn "Yes" và điền tên
Trường/Trung tâm



Sau khi đã điền đầy đủ thông tin cần thiết 

 Xác nhận và hoàn thành
đăng kí tài khoản!

Hãy vào email của mình









Để đăng kí thi các kì thi thực hành
 bạn cần làm tiếp theo các bước sau:

Bước 1: Chọn ô "Buy Exams & Courses" rồi
chọn “Practical & Written Exams” để đăng ký

thi.
 
 



Bước 2: Chọn ô “Select Exam” và lựa chọn loại hình nhạc cụ:

Chọn “Keyboard” nếu thí sinh thi các loại nhạc cụ có phím bấm, ví dụ: Piano
Chọn “Strings” nếu thí sinh thi các loại nhạc cụ có dây, ví dụ: Violin
Chọn “Voice” nếu thí sinh thi thanh nhạc



Bước 3: Chọn ô “ Select Exam Syllabus” và lựa chọn loại hình thi phù hợp  Lưu ý đối với Piano, thí sinh sẽ lựa
chọn 1 trong 3 loại hình thi online của AMEB:

Loại 1: Piano ; Loại 2: Piano for Leisure; Loại 3: P Plate Piano

(Hãy đăng ký đúng loại thi phù hợp, AMEB không chịu trách nhiệm trong trường hợp thí sinh đăng ký nhầm loại
hình thi, dẫn đến việc bài thi sau khi nộp không phù hợp)



Bước 4: Chọn ô “ Select Exam Location” để lựa chọn địa điểm thi Ví dụ: Ha Noi
 

Bước 5: Chọn ô “ Select Exam Session” và lựa chọn đợt thi phù hợp.
 

Bước 6: Chọn ô “Add candidate” để thêm thí sinh



Bước 7: Dành cho thí sinh lựa chọn loại
hình thi Piano và Piano for Leisure (Đối với

thí sinh lựa chọn thi P Plate Piano thì bỏ
qua bước này). Chọn ô “ Select Exam

Option” và lựa chọn “Repertoire”
 
 

Bước 8: Chọn ô “ Select Grade” và lựa chọn trình độ thi phù hợp của thí sinh

Bước 9: Hoàn thành các thông tin của thí sinh 



First Name: Tên

Bước 9: Hoàn thành các
thông tin của thí sinh 

Middle Name: Tên đệm

Last Name: Họ

Gender: Giới tính ; Male: Nam; Female: Nữ; Not Specific: Không rõ

Date of Birth: Ngày tháng năm sinh

Schedule request: Yên cầu lên
lịch (năm nay thí sinh nộp video
nên có thể bỏ qua mục này)

Candidate Teacher: Giáo viên của thí sinh (nhấp chọn “Add teacher
info” rồi điền thông tin giáo viên phía dưới)

Teacher First Name: Tên giáo viên



Teacher Middle Name: Tên đệm giáo viên

Teacher Last Name: Họ giáo viên

Teacher Email: Email của giáo viên

Teacher School : Trung tâm âm nhạc đang theo
học (Nếu không có, tích ô N/A bên cạnh)

Teacher Phone: Số điện thoại của giáo viên

Nếu người đăng ký là phụ huynh của thí sinh, nhấp chọn “I am the Parent”; 
Nếu người đăng ký không phải là phụ huynh của thí sinh, nhấp chọn “Add Parent info” rồi điền thông tin phụ huynh phía dưới

Special Assistance: Sự hỗ trợ đặc biệt. 
Nếu thí sinh không cần sự hỗ trợ đặc biệt thì chọn “No” 
Nếu có nhấp chọn “Yes” rồi điền mong muốn của bạn
vào ô phía dưới



Lúc này phía bên phải màn hình sẽ
hiện ra thông tin đăng ký thi gồm
loại hình thi, trình độ, mã thi, lệ phí
thi và thời gian thi.



Nếu người đăng ký muốn tiếp tục
đăng ký thêm cho thí sinh khác, chọn
ô “Add to Candidate” rồi hoàn thành

các thông tin của thí sinh
 

Nếu người đăng ký đã
đăng ký xong, nhấp
chọn ô “Check out”.



Người đăng ký đã đăng
ký xong, nhấp chọn ô
"Cart" để tiến hành

thanh toán

Kiểm tra kỹ lại thông tin thí sinh, lệ phí cần thanh toán

Nhấp chọn:
"No" để gửi hóa đơn về email bạn đã đăng ký
làm tài khoản Account Holder
"Yes" để đổi tên người nhận hóa đơn và địa chỉ

Sau đó chọn ô vuông nhỏ
phía dưới phần hóa đơn.

Nhấp chọn ô
“Check out” để

thanh toán



Lựa chọn Creditcard/ Debit Alepay (vui lòng thanh toán bằng thẻ Visa hoặc
Mastercard) sau đó nhấp chuột vào Pay by Credit card (Alepay service) và làm theo
hướng dẫn thanh toán trên màn hình.

Sau khi thanh toán thành công, AMEB sẽ gửi cho bạn một email (vào tài khoản email mà bạn đã đăng ký
Account Holder) xác nhận thanh toán thành công. Email này có chứa hóa đơn thanh toán và số báo danh dự thi
(exam key) của thí sinh (trong trường hợp bạn không nhận được email này vui lòng liên hệ AMEB Vietnam):
*Lưu ý cần kiểm tra thư mục thư rác / Spam trong trường hợp email của AMEB bị lọc ở đó.
Ví dụ:
Candidate Name: Nguyen Van A
Purchase Type: Practical Exams
Exam Name: Piano (Repertoire) Grade 2 Exam
Exam Key: VNM1234567
Practical Exam Pin: ABCD


