للتسجيل في الدورة الصيفية

To register for summer course

Prior to the registration day, you need to open an account in the student’s name with
Continuing Education
قبل يوم التسجيل ،تحتاج إلى فتح حساب مع التعليم المستمر باسم الطالب

ماهي المعلومات التي سوف تحتاجها؟
-１اسم طفلك
-２عنوانك
-３رقم هاتفك
-４اسم شركة حساب هاتفك
-５بريدك االلكتروني
-６الضغط على زر الموافقة
-７الجنس  :ذكر او انثى
-８تاريخ ميالد طفلك
-９نوع العميل (جنسية كندية ،إقامة دائمة ،عامل ،طالب)...
 -１０رقم شخص لحالة الطوارئ
 -１１تعريف إضافي (اسم الطفل و كلمة المرور)

How to open a Continuing Education account
كيفية فتح حساب التعليم المستمر.
You need to have:
تحتاج أن تتوفر على
( 9أرقام) )Student’s PEN number(9 digit
رقم التعليم الشخصي للطالب PEN
Your email address
عنوان بريدك اإللكتروني
)بطاقة االئتمان الخاصة بالوالدين فيزا – ماستر) (A parent’s Visa or Master card).

الخطوة األولى  -اذهب إلى رابط االنترنيت التالي
أو الرابط التالي
الخطوة  -2انقر لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

Step 1 - Go to http://ce.sd38.bc.ca/
or www.richmondce.ca :
Step 2- Click on Log On or Create a New

Account on your right hand side

Step 3: Click on Create New Account button

الحساب على الجانب األيمن

 انقر على زر إنشاء حساب جديد:3 الخطوة

Step 4- You will find a Client page. Please fill out all information as requested.
student who will be taking a course.

Client is the

. العميل هو الطالب الذي سيأخذ الدورة. يرجى ملء جميع المعلومات على النحو المطلوب. – سوف تجد صفحة العميل4 الخطوة

إنشاء حساب جديد

المعلومات الشخصية

معلومات التواصل

معلومات شخص نتواصل معه في حالة الطوارئ

الخطوة  -5اقرأ شروط االستخدام وسياسة الخصوصية والسرية

Step 5- Read Terms of Use & Privacy Policy.

Step 6-You can now click on the button Create Account”.
الخطوة  - 6يمكنك اآلن النقر على زر "إنشاء حساب".

How to register for courses
•

Go to Go to

Or

Login to your account

•

كيفية التسجيل في الدورات

http://ce.sd38.bc.ca/
www.richmondce.ca

:اذهب إلى الرابط التالي
: أو الرابط التالي

.سجل الدخول لحسابك

Click ‘Course Search’
•

My Courses
o Show My Course Schedule-Calendar
o List of My Receipts

•

My Services
o Course Search
o View My Shopping Cart
o Logoff

" انقر على "البحث على دورة تدريبية
• دوراتي
• خدماتي

•

Click on your choice of course

•

Check the date, time and location

•

Click ‘Add to Cart’

•

（If registration is not open, wait for the time as specified to complete the process) •
（ فانتظر الوقت المحدد إلكمال العملية، )إذا لم يكن التسجيل مفتوحًا

•

Complete the process (You need the student’s 9-digit PEN number to register)

انقر على الدورة التي قمت باختيارها
تحقق من التاريخ والوقت والمكان
"انقر على "اضف إلى عربة التسوق

) أرقام للتسجيل9  المكون منPEN أكمل العملية (تحتاج إلى رقم الطالب التعليمي الشخصي

•

If needed, pay with your credit card

•

Check your email and print your Registration Receipt!

 ادفع ببطاقة ائتمانك، إذا لزم األمر

!تحقق من بريدك اإللكتروني واطبع إيصال تسجيلك

YOU MADE IT ！
!أحسنت! لقد فعلتَها

