
Language of your nation: Farsi, Iran 

 مرحله اول: معرفی 

 Privacy( و بخش  سیاست حفظ حریم خصوصی )Terms and conditionsبخش شرایط و ضوابط ) در ابتدا باید 

policy) ( را بخوانید و روی دکمه پذیرشAccept( کلیک کنید. سپس گزینه مرحله بعد )Next را ).انتخاب کنید 

 * توجه 

( و بخش   Terms and conditionsشرایط و ضوابط )بخش  سال است، الزم است یکی از والدین 18اگر سن شما زیر 

( کلیک  Acceptرا با شما مطالعه کند. پس از تأیید، روی کلید پذیرش )  (Privacy policyسیاست حفظ حریم خصوصی )

 کنید.

 کننده مرحله دوم: اطالعات شرکت

 . کشور خود را انتخاب کنید 1

 . نام خود را بنویسید )نیازی به درج نام فامیل نیست( 2

 . وضعیت درمانی خود را انتخاب کنید: 3

 قطع درمان / تحت درمان/ فوت شده

 آدرس ایمیل خود وارد کنید )به منظور دریافت گواهی شرکت در کمپین( . 4

 مجددا ایمیل آدرس خود را جهت تأیید وارد کنید 

 

 الف. گروه سنی را انتخاب کنید: 5

 ( را انتخاب کنیدNext( و سپس گزینه مرحله بعد )or above 18سال یا باالتر است، گزینه ) 18در صورتی که سن شما 

 گروه سنی خود را انتخاب کنید: ب.  5

( را انتخاب کنید، در این صورت شما به حضور یکی از والدین خود نیاز  below 18سال سن دارید گزینه ) 18اگر زیر 

( را انتخاب کنند. سپس گزینه مرحله بعد  confirmدارید تا ایشان با نام خود این بخش را تکمیل و امضا کنند و گزینه تأیید )

(Nextر )ا انتخاب کنید 

 مرحله سوم: رنگ آمیزی طرح دست

 دست، نمایش داده نخواهد شد.  آمیزی خارج از محدودهآمیزی اثر دست خود استفاده کنید. رنگ تان برای رنگ از خالقیت 

 ( را انتخاب کنیدNextآمیزی گزینه بعدی )پس از پایان رنگ 

 بخش پیام امیددرج مرحله چهارم: 

پذیری شما در دوران درمان است، در  دهنده شجاعت و انعطاف( خود را که نشانMessage of Hopeامیدبخش  )پیام  -

 کادر مشخص شده بنویسید. 

 تان بنویسید توانید به زبان مادریپیام امیدبخش خود را می -

 ( کلیک کنید Previewنمایش )پس از پایان درج پیام، روی گزینه پیش 

 ید مرحله پنجم: تأی

 توانید گواهی مشارکت خود در این پروژه را ببینید در این مرحله می -

 ( را انتخاب کنید. Confirmدر صورتی که مورد تأیید شماست، گزینه تأیید ) -

 ( را انتخاب کنیدBackخواهید اقدامات خود را ویرایش کنید، گزینه بازگشت )در صورتی که می  -

 سپاسگزاریم through our handsاز حمایت شما از کمپین روز جهانی سرطان کودک و  -

روز کاری آینده در ایمیلی که اعالم   7پیام شما برای تأیید نهایی ارسال شده است. شما گواهی مشارکت در این کمپین را تا    -

 کردید دریافت خواهید کرد. 

 پایان

 


