
Paano magkakaroon ng access sa
Adolescent Reproductive Health 
Online Course?

Sundang maigi ang maikling tutorial na ito.



Mag-bukas ng browser sa computer o sa

cellphone at pumunta sa www.action.org.ph



I-click ang e-Learning Corner sa dulo ng Menu



Ito ang screen na lalabas pagkatapos i-click 

ang e-Learning Corner. Para mag-Register, i-

click ang pulang button ng REGISTER.



Ito ang screen na makikita kapag pinili ang 

REGISTER button sa naunang instruction. 

Sagutan ang mga hinihinging data at i-click 

ang kulay green na REGISTER button sa

ibaba.



Ito ang screen na makikita kapag matagumpay na nakapag-

Register. DASHBOARD ang tawag sa page na ito. Makikita sa

larawan na wala pa akong enrolled o active courses. Para mag-

enroll sa Adolescent Reproductive Health, tingnan ang susunod na

instruction.



Para mag-Enroll sa Adolescent Reproductive 

Health, itapat ang cursor sa e-Learning 

Corner hanggang sa lumabas ang mga

dropdown menu na Dashboard at Course 

List. I-click ang COURSE LIST.



Ito ang makikita sa screen kapag pinili ang 

COURSE LIST sa naunang instruction. 

Nakalista rito ang online course na ARH.



I-click ang GET ENROLLED sa ibaba ng ARH 

Course Box.



Ito ang screen na makikita kapag pinili ang 

GET ENROLLED sa naunang instruction. Para 

mag-enroll, i-click ang kulay BLUE na button 

na nagsasabing ENROLL NOW.



May matatanggap kang e-mail na

nagsasabing matagumpay kang nakapag-

enroll sa ARH Online Course. Maaari mo

nang simulan ang mga lessons. I-click ang 

START COURSE.



Ito ang unang-unang makikita sa screen kapag pinili ang START 

COURSE sa naunang instruction. 

Red circle – Lesson List kung saan makikita ang listahan ng lahat

ng lessons. Hindi ka makakapag-skip ng lessons dahil automatic 

na makaka-access ka lamang sa susunod na topic kapag

nakumpleto mo ang mga naunang lessons.

Yellow circle – Lesson Title



Red circle – BROWSE Q & A kung saan maaari kang mag-post ng

mga tanong o sumagot sa tanong ng iba. 

Yellow circle – Kung nais mong bumalik sa Dashboard, i-click ito. 

Huwag mag-alala. Kusang mag-se-save ang progress mo sa

course. Kapag tumigil ka sa isang lesson, sa susunod na mag-log 

in ka ay babalik ito kung saan ka huminto.



Mahalagang paalala: Tuwing matatapos ka sa isang lesson, 

huwag kalimutang i-click ang COMPLETE LESSON sa itaas bago i-

click ang NEXT sa ibaba. Ito ay para ma-record ng website ang 

progress mo at kusa itong babalik kung saan ka huminto. Ito rin

ay para mabuksan mo ang susunod na lesson. 



Para naman mag-LOG OUT o bumalik sa Dashboard, i-click ang 

GO TO COURSE HOME.



Ito ang screen na makikita mo kapag pinili

ang GO TO COURSE sa naunang instruction. 

Sunod na i-click ang DASHBOARD.



Sa ibabang bahagi ng DASHBOARD, 

makikita ang LOGOUT.



Kung naka-Register ka na at gustong
mag-Log in ulit sa course…

Sundang maigi ang maikling tutorial na ito.



Mag-bukas ng browser sa computer o sa

cellphone at pumunta sa www.action.org.ph



I-click ang e-Learning Corner sa dulo ng Menu



Ito ang screen na lalabas pagkatapos i-click 

ang e-Learning Corner. Para mag-LOG IN, i-

click ang orange button ng LOGIN.



Ito ang screen na lalabas pagkatapos i-click 

ang LOGIN. Para mag-LOG IN, punan ang 

hinihinging impormasyon gaya ng username 

at password. Pagkatapos ay i-click ang LOG 

IN.



Narito muli ang DASHBOARD. Makikita na mayroon na akong

enrolled at active courses. I-click ang ENROLLED COURSES Link sa

kaliwang bahagi ng screen.



Ito naman ang lalabas sa screen kapag pinili ang ENROLLED 

COURSES sa naunang instruction. Para ipagpatuloy ang mga

lessons, I-click lang ang course.



Ito naman ang lalabas sa screen kapag pinili ang COURSE sa

naunang instruction. Para ipagpatuloy ang mga lessons, I-click lang 

ang CONTINUE TO LESSON.



Kung mayroon ka pang mga tanong, 
i-message kami sa Facebook Page…



Maraming salamat! Mag-enjoy ka 
sana sa iyong pag-aaral!


