
 شكراً الختياركم متحف كولومبوس للفنون. نأمل أن تساعدك صفحة الترجمة هذه على التنقل في موقع الشراء بسهولة أكبر.
 

 في الجزء العلوي من كل صفحة سترى:
 
)انقر هنا إذا كنت ترغب في التسجيل في موقع التذاكر الخاص بنا. يوصى بذلك حتى تحصل " REGISTERالتسجيل/"

 شراء أسرع. يمكنك أيًضا اختيار القيام بهذه الخطوة الحقًا.(على تجربة 
)انقر هنا إذا كنت قد سجلت بالفعل لتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور " SIGN INتسجيل الدخول/"

 الخاصين بك.(
 

 أعضاء متحف كولومبوس للفنون، قم بتسجيل الدخول أوالً 
 يحصل األعضاء على دخول مجاني.

 
 ".ADD TO CARTاإلضافة إلى سلة التسوق/إذا كان ذلك متاًحا، فسيتم تطبيق خصومات األعضاء بعد "

 
 " أعاله.REGISTERتسجيل/هل تحتاج للتسجيل؟ انقر فوق "

 
 FORGOTنسيت كلمة المرور/" ثم انقر فوق "SIGN INتسجيل الدخول/هل نسيت كلمة المرور؟ انقر فوق "

PASSWORDدقائق، فهذا يعني أنك لم  5ظة: إذا لم تستلم البريد اإللكتروني لكلمة المرور المنسية خالل ". يرجى المالح
" إلضافة هذا البريد اإللكتروني إلى السجل الخاص REGISTERتسجيل/تقم بالتسجل بهذا البريد اإللكتروني. انقر فوق "

 بك.
 

ل بريًدا إلكترونيًا إلى ( أو أرس916) 920-9550هل تواجهك صعوبات تقنية؟ اتصل بالرقم 
members@cmaohio.org. 

----- 
" للتاريخ والوقت اللذين ترغب Timed Admission Ticketsتذاكر الدخول الموقّتة/لشراء تذكرة الدخول، انقر على "

" للزوار الذين Reduced Capacity Timeاالستيعابية المخفضة/أوقات القدرة فيهما بالزيارة من القائمة. يتم تقديم تذاكر "
 يرغبون في توخي مزيد من الحذر والزيارة خالل أقل أوقاتنا ازدحاماً.

 
 األيام المتاحة:

 Tuesdayالثالثاء/

 Wednesdayاألربعاء/

 Thursdayالخميس/

 Fridayالجمعة/

 Saturdayالسبت/

 )الدخول العام مجاني يوم األحد( Sundayاألحد/

 
 الشهور:

 Januaryكانون الثاني/يناير/

 Februaryشباط /فبراير/

 Marchآذار/مارس/

 Aprilنيسان/أبريل/

 Mayأيار/مايو/

 Juneحزيران/يونيو/

 Julyتموز/يوليو/

 Augustآب/أغسطس/

 Septemberأيلول/سبتمبر/

 Octoberتشرين األول/أكتوبر/

 Novemberالثاني/نوفمبر/تشرين 
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 Decemberكانون االول/ديسمبر/

 
بمجرد أن تختار تاريخ ووقت زيارتك، سيتم نقلك إلى صفحة التذاكر حيث يمكنك تحديد عدد ونوع التذاكر التي تحتاجها )توجد 

 ADDسلة/إلى ال إضافةترجمة منفصلة في تلك الصفحة لمساعدتك على التنقل(. بمجرد أن تختار تذاكرك، سوف تنقر على "

TO CART." 

 
 سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة الشراء.

 " متابعة التسوق/هنا لديك خياراتContinue Shopping" إفراع السلة/" أوEmpty Cart.في األعلى " 

 " التذاكر/في المربع المسمىTickets سترى عدد ونوع التذاكر التي تشتريها، وتاريخ ووقت زيارتك، والمبلغ ،"
 " إلى اليمين.removeإزالة/لي لعملية الشراء. يمكنك أيًضا إزالة التذاكر الفردية عن طريق النقر فوق "اإلجما

 " تقديم تبرع إضافي/يوجد أسفل التذاكر الخاصة بك هناك مربعMake an additional donation حيث "
 اختياري(. يمكنك إضافة تبرع عام إلى متحف كولومبوس للفنون إذا كنت ترغب في ذلك )هذا

 " رمز خصم/يمكنك أيًضا إضافةDiscount Code إذا تم تزويدك برمز )هذا نادر(. إذا كان لديك واحد فتأكد "
 " على اليمين.APPLYتطبيق/من النقر فوق الزر "

 

 " بما في ذلك:Personal Informationمعلوماتك الشخصية/في الجزء السفلي من صفحة الشراء، ستقوم بإدخال "

  األول/االسمFirst Name 

 /اسم العائلةLast Name 

 /رقم الهاتفPhone 

 /البريد اإللكترونيEmail 

 /العنوانAddress 

 /المدينةCity 

 /الواليةState 

 /الرمز البريديZip 
 

" تلقائيًا. إذا كان Use this as my billing addressاستخدم هذا كعنوان إرسال الفواتير الخاص بي/سيتم تحديد مربع "

 عنوان فوترة مختلف، قم بإلغاء تحديد المربع إلدخال تلك المعلومات.لديك 

 

" إذا كنت ترغب في التسجيل اآلن. ليس عليك التسجيل إذا كنت ال Register for siteالتسجيل في الموقع/انقر فوق خانة "

 ترغب في ذلك.

 

 معلومات التسجيل:

الختيار وإدخال كلمة المرور. عند تسجيل الدخول، يقوم الموقع للتسجيل في متحف كولومبوس للفنون، يرجى تحديد خانة ا

بملء النماذج مسبقًا بمعلوماتك. يجب على أعضاء متحف كولومبوس للفنون أن يكونوا مسجلين ويقوموا بتسجيل الدخول 

 للوصول إلى أي خصومات لألعضاء.

 

 ".CHECK OUTالدفع/عندما تكون جاهًزا للشراء، انقر فوق "

 

". سوف تدخل COMPLETE PAYMENTدفعة كاملة/بحاجة إلى إدخال دفعة، فسترى نافذة منبثقة تقول " إذا كنت

 معلومات الدفع الخاصة بك بما في ذلك

 Name on Cardاالسم على البطاقة/

 Card Numberرقم البطاقة/

 )أو تاريخ انتهاء الصالحية( Expiryانتهاء الصالحية/

 CSCرمز التحقق من البطاقة/

 " في الجزء السفلي عندما تكون جاهًزا.Finish and Payاإلنهاء والدفع/انقر فوق "

 



إذا لم تكن بحاجة إلى إجراء دفعة، فسيتم نقلك مباشرة إلى صفحة التأكيد. يمكنك إحضار نسخة من صفحة التأكيد هذه إلى 

ة بك يد عبر البريد اإللكتروني لعملية الشراء الخاصالمتحف للدخول في اليوم والوقت اللذين اخترتهما. ستتلقى أيًضا رسالة تأك

والتي يمكنك إحضارها للدخول في اليوم والوقت اللذين اخترتهما. يمكننا أيًضا البحث عن التذاكر الخاصة بك عن طريق االسم 

 أو البريد اإللكتروني الذي استخدمته لشرائها من مكتب القبول عند وصولك.

 


