"Bagaimana cara berpartisipasi handprint dan pesan"
Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia
Langkah ke. 1: Pendahuluan:
-

Anda harus membaca “Persyaratan & Ketentuan” (“Terms & Conditions”) dan “Kebijakan
Privasi” (“Privacy Policy”) (Hanya versi bahasa Inggris) dan klik “Accept”; lalu klik tombol “Next”

-

*PERHATIAN! Jika usia Anda di bawah 18 tahun, Anda membutuhkan orang tua atau wali untuk
mendampingi Anda membaca “Kebijakan Privasi” (“Privacy Policy”) dan “Persyaratan &
Ketentuan” (“Terms and Conditions”) sebelum klik tombol “Accept”

Langkah ke. 2: Informasi Peserta
-

1) pilih negara Anda atau administrasi

-

2) isi nama depan Anda (nama keluarga tidak diperlukan)

-

3) pilih status: pengobatan sudah selesai/dalam perawatan/almarhum

-

4) Masukkan alamat email (untuk pengiriman sertifikat), ulangi alamat email untuk
mengonfirmasi

-

5a) pilih kelompok usia: jika Anda 18 tahun ke atas, pilih “18 atau lebih”(“18 or above”); lalu
klik tombol “Next”

-

5b) pilih kelompok usia: jika Anda di bawah 18 tahun, pilih “di bawah 18”(“below 18”), dan
Anda membutuhkan orang tua atau wali untuk mengisi nama mereka dan klik “Confirm”, lalu
klik “Next”

Langkah ke.3: Menggambar di Handprint
-

Gunakan imajinasi Anda untuk melukis handprint dengan ciri khas/gaya Anda sendiri, semua
warna yang dilukis di luar gambar tangan tidak akan ditampilkan.

-

Setelah selesai, klik tombol “Next”

Langkah ke.4: Pesan Harapan
-

Ketik “Pesan Harapan” Anda di kotak di bawah ini untuk menunjukkan keberanian, semangat
dan ketangguhan Anda.
Dapat ditulis dalam bahasa Indonesia.

-

Setelah selesai, klik tombol “Preview”

Langkah ke.5: Konfirmasi
-

Sekarang Anda akan lihat seperti apa bentuk sertifikat Anda sendiri
Jika Anda suka, klik tombol “Confirm”.

-

Jika Anda ingin menggantinya, klik tombol “Back”



Terima kasih atas dukungan Anda untuk kampanye “throughourhands Hari Kanker Anak
Internasional.



Pesan Anda telah terkirim untuk kami verifikasi. Anda akan segera menerima sertifikat melalui
email Anda yang sudah terdaftar dalam waktu 7 hari kerja.
Selesai

