
“How to participate handprint and message” 

 

: المقدمة: 1الخطوة    

)بالنسخة  "( Privacy Policy)" و"سياسة الخصوصية"  "(Terms & Conditions)" يجب عليك قراءة "األحكام والشروط"  -

 "( Next)" ثم زر "التالي" ، "(Accept)" اإلنجليزية فقط( ثم النقر على زر "قبول" 

عاًما، فستحتاج إلى أحد الوالدين أو الوصي لالنضمام إليك لقراءة "سياسة الخصوصية"   18*يرجى االنتباه! إن كان عمرك أقل من  -

 "(Privacy Policy )"  "و"األحكام والشروط "(Terms and Conditions)"   قبل النقر على زر "(Accept)" . 

: معلومات المساهم 2الخطوة    

 ( حدد بلدك أو إدارتك 1 -

 ( أدخل االسم األول )اسم العائلة غير مطلوب( 2 -

 ( حدد الحالة: اكتمل العالج/تحت العالج/متوفى 3 -

 الشهادة(، كرر عنوان البريد اإللكتروني لتأكيده( أدخل عنوان البريد اإللكتروني )إلرسال 4 -

 . "( Next)"عاًما أو أكثر؛ ثم انقر فوق زر "التالي"   18عاًما أو أكثر، فاختر   18أ( حدد الفئة العمرية: إن كان عمرك  5 -

عاًما؛ وستحتاج إلى أحد الوالدين أو الوصي لملء اسمه ثم   18عاًما، فاختر أقل من  18ب( حدد الفئة العمرية: إن كان عمرك أقل من   5 -

 . "( Next)"ثم انقر فوق زر "التالي"  "(Confirm)"النقر فوق "تأكيد" 

: الرسم على بصمة اليد 3الخطوة    

 سلوبك الخاص؛ لن يتم عرض كل األلوان المطلية خارج شكل اليد. استخدم ُمخيلتك لرسم بصمة يدك ملونة بأ -

 . "( Next)" عند االنتهاء، انقر فوق زر "التالي"  -

: رسالة األمل 4الخطوة    

 يرجى كتابة "رسالة األمل" في المربع أدناه إلظهار شجاعتك وجراءتك ومرونتك.  -

 ويمكن كتابة هذه الرسالة بلغتك األم.  -

 . "( Preview)" عند االنتهاء، انقر فوق زر "معاينة"  -

: التأكيد 5الخطوة    

 سترى اآلن كيف تبدوا شهادتك الخاصة.  -

 . "( Confirm)"إذا أعجبك شكلها، انقر فوق الزر "تأكيد"  -

 . "( Back)"إن كنت ترغب في إعادة تنفيذ الشهادة مرة أخرى، انقر فوق الزر "رجوع"  -

 . throughourhandsشكًرا لك على دعمك لحملة اليوم العالمي لسرطان األطفال # -

 أيام عمل عبر بريدك اإللكتروني المسجل.   7تم إرسال رسالتك لكي نتحقق منها. ستتلقى الشهادة قريبًا في غضون   -

ية النها  

 


