
  

TE: Bạn có thể thay đổi ảnh của mình mọi lúc bằng cách nhập Change My Photo (Thay đổi ảnh của tôi) vào thanh tìm kiếm. 

  

  

 

 

 
 

Hỗ trợ công việc của hội viên 

CHỈNH SỬA THÔNG  
TIN CÁ NHÂN 

GHI CHÚ:  WORKDAY ĐANG LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÔNG CỤ, VÌ VẬY TÍNH NĂNG HỖ TRỢ CÔNG 
VIỆC CÓ THỂ KHÔNG PHẢN ÁNH CHÍNH XÁC NHỮNG GÌ BẠN THẤY TRONG WORKDAY. 

 



Chỉnh sửa thông tin cá nhân  

THIẾT LẬP TÊN ƯU TIÊN CỦA BẠN 

1. Nhấp vào biểu tượng Personal Information (Thông tin cá 
nhân) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp Change (Thay đổi), hãy nhấp vào Preferred Name 
(Tên ưu tiên). 

 

3. Bỏ chọn hộp Use Legal Name As Preferred Name  
(Sử dụng tên pháp lý làm tên ưu tiên). 

 

 

4. Chỉnh sửa trường First Name (Tên) và/hoặc Last Name (Họ). 

 

5. Nhấp vào Submit (Gửi). 

 

6. Nhấp vào Done (Hoàn tất).  

 

PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ: 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách 
nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải màn hình, sau đó 
chọn View Profile (Xem hồ sơ). Nhấp vào nút Actions (Hành 
động) bên dưới chức danh của bạn, sau đó chọn Personal Data 
(Dữ liệu cá nhân).  



Chỉnh sửa thông tin cá nhân  

THAY ĐỔI TÊN PHÁP LÝ CỦA BẠN 
Những thay đổi về tên pháp lý sẽ được gửi đến Bộ phận Nhân sự để xem xét và phê duyệt. 

1. Nhấp vào biểu tượng Personal Information 
(Thông tin cá nhân) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp Change (Thay đổi), nhấp vào 
Legal Name (Tên pháp lý). 

 

 

3. Chỉnh sửa trường First Name (Tên) và/hoặc Last Name (Họ). 

 

4. Tải lên bằng chứng thay đổi tên pháp lý (nghĩa là Thẻ SSN) trong danh mục Thông tin 
cá nhân. 

 

5. Nhấp vào Submit (Gửi). 

 

6. Nhấp vào Done (Hoàn tất).  

 

PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ: 
Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng 
hồ sơ ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn View Profile (Xem hồ sơ). Nhấp vào 
nút Actions (Hành động) bên dưới chức danh của bạn, sau đó chọn Personal Data (Dữ 
liệu cá nhân).  



Chỉnh sửa thông tin cá nhân  

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN 

1. Nhấp vào biểu tượng Personal Information 
(Thông tin cá nhân) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp Change (Thay đổi), nhấp vào 
Home Contact Information (Thông tin liên 
lạc tại nhà). 

 

3. Nhấp vào nút Edit (Chỉnh sửa). 

 

4. Nhấp vào biểu tượng Edit (Chỉnh sửa) (trông giống như cây bút chì) bên cạnh 
thông tin bạn muốn thay đổi. 

 

5. Thực hiện thay đổi của bạn. 

6. Nhấp vào Submit (Gửi). 

 

7. Nhấp vào Done (Hoàn tất).  

 

PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ: 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách nhấp vào biểu 
tượng hồ sơ ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn View Profile (Xem hồ sơ). 
Nhấp vào nút Actions (Hành động) bên dưới chức danh của bạn, sau đó chọn 
Personal Data (Dữ liệu cá nhân).  

GHI CHÚ: Để thay đổi địa chỉ của bạn trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhấp vào 
ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào View Profile (Xem hồ sơ), sau đó nhấp vào More 
(Thêm), sau đó nhấp vào Contact Information (Thông tin liên hệ).  



Chỉnh sửa thông tin cá nhân  

THAY ĐỔI LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

1. Nhấp vào biểu tượng Personal Information 
(Thông tin cá nhân) trên màn hình chính. 

 

2. Trong hộp Change (Thay đổi), nhấp vào 
Emergency Contacts (Liên hệ trong 
trường hợp khẩn cấp). 

 

 

3. Nhấp vào nút Add (Thêm) để thêm liên hệ trong trường hợp khẩn cấp thứ nhất 
của bạn hoặc nhấp vào nút Edit (Chỉnh sửa) nếu bạn đã có liên hệ được liệt kê.  

 

4. Thêm hoặc chỉnh sửa tên, mối quan hệ và số điện thoại của liên hệ của bạn. Các 
trường khác, như là địa chỉ, là tùy chọn. 

5. Nhấp vào Submit (Gửi). 

 

6. Nhấp vào Done (Hoàn tất).  

 

PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ: 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách nhấp vào biểu 
tượng hồ sơ ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn View Profile (Xem hồ 
sơ). Nhấp vào nút Actions (Hành động) bên dưới chức danh của bạn, sau đó 
chọn Personal Data (Dữ liệu cá nhân).  

GHI CHÚ: Để thay đổi liên hệ trong trường hợp khẩn cấp của bạn trong ứng dụng dành 
cho thiết bị di động, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào View Profile (Xem 
hồ sơ), sau đó nhấp vào More (Thêm), sau đó nhấp vào Contact Information (Thông 
tin liên hệ). 

 


