
 

“Cách tham gia dấu bàn tay và thông điệp” 

Language of your nation: (Vietnamese) 

Bước 1 giới thiệu 

- Bạn phải đọc “Điều khoản & Điều kiện”(“Terms & Conditions”) và “Chính sách bảo mật” 

(“Privacy Policy”). (Chỉ có phiên bản tiếng Anh) và nhấp vào nút “Chấp nhận” (“Accept”); sau 

đó nhấp vào nút "Tiếp theo" “Next”. 

- Lưu ý! Nếu tuổi của bạn dưới 18, bạn cần có ba mẹ hoặc người giám hộ tham gia cùng bạn để 

đọc “Chính sách bảo mật” (“Privacy Policy”) và “Điều khoản & Điều kiện” (“Terms and 

Conditions”) trước khi kích vào nút “Chấp nhận” (“Accept” )  

Bước 2 thông tin về người tham dự 

- 1) Chọn đất nước của bạn hoặc phần hành chính 

- 2) Điền tên của bạn (không yêu cầu họ) 

- 3) Lựa chọn tình trạng: hoàn thành điều trị/đang điều trị/ đã qua đời. 

- 4) Nhập địa chỉ email (để gửi chứng nhận), lập lại địa chỉ email để xác nhận. 

- 5a) Lựa chọn nhóm tuổi: Nếu bạn trên 18 tuổi hoặc hơn, lựa chọn 18 hoặc hơn “18 or above”, 

sau đó nhấp vào nút “Tiếp theo” (“Next”). 

- 5b) Lựa chọn nhóm tuổi: nếu bạn dưới 18 tuổi, lựa chọn dưới 18 “below 18”; và bạn cần có ba 

mẹ hoặc người giám hộ điền tên của học và nhấp vào nút “Xác nhận” (“Confirm”), sau đó 

nhấp và nút “Tiếp theo” (“Next”). 

Bước 3: Vẻ trên dấu tay 

- Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để vẽ dấu tay màu theo phong cách của riêng bạn; tất cả 

màu sơn bên ngoài hình bàn tay sẽ không được hiển thị. 

- Khi hoàn thành, nhấp vào nút “Tiếp theo” (“Next”).  

Bước 4: Thông điệp Hy vọng 

- Hãy đánh “Thông điệp hy vọng” của bạn vào ô bên dưới để thể hiện bản lĩnh, lòng dũng cảm 

và khả năng phục hồi của bạn. 

- Nó có thể được viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. 

- Khi hoàn thành, nhấp vào nút “Xem trước” (“Preview”) 

Bước 5: Xác nhận 

- Bây giờ bạn sẽ thấy chứng nhận của bạn như thế nào. 

- Nếu bạn thích, nhấp vào nút “Xác nhận” (“Confirm”). 

- Nếu bạn muốn thực hiện lại, nhấp vào nút “Trở lại” (“Back”). 

 Cám ơn sự hợp tác của bạn trong Ngày Thế Giới Trẻ em Ung thư, thông qua chiến dịch giờ bàn 

tay (throughourhands). 

• Thông điệp của bạn đang được gởi đi để chúng tôi xác nhận lại. Bạn sẽ nhận chứng nhận qua 

địa chỉ email đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc 

Kết thúc. 

 


