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Mein Goethe.de хуудсанд шинээр бүртгүүлэх 

 

1. Goethe-Institut-ийн www.goethe.de цахим хуудаснаас MEIN GOETHE.DE – ANMELDEN 

цэсийг сонгоно. 

 

Ингэснээр бүртгүүлэх болон нэвтрэх цонх гарч ирнэ. Анх удаа бүртгүүлэх гэж 

байгаа бол Goethe-ID registrieren цэсийг сонгоно.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/
https://www.goethe.de/de/index.html
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2. Өөрийн И-Мэйл хаяг, нууц үг, улсыг оруулна. Дараа нь Datenschutz und 

Nutzungsbedingungen гэсний дор байгаа нүд (    )–ийг чагталснаар 

Та үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцсан бөгөөд зөвшөөрч буйгаа баталгаажуулна.  

Төгсгөлд нь GOETHE-ID ERSTELLEN цэсийг сонгож бүртгэлийг дуусгана.  

 

3. Ингэснээр таны бүртгэл амжилттай болсныг баталгаажуулсан цонх гарч ирнэ.  
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4. Таны И-Мэйл хаягаар noReply-kdf@goethe.de гэсэн хаягнаас баталгаажуулах холбоос ирнэ.  

 

5. Илгээсэн холбоосоор орж MEIN GOETHE.DE хуудсанд орох эрхээ баталгаажуулна.  
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6. Ингээд гарч ирсэн цонхонд өөрийн цахим хаяг болон нууц үгийг бичиж ANMELDEN 

сонголтыг хийнэ.  

 

7. Өөрийн нэрэн дээр дараад ... 

 

 

… Mein Goethe.de гэснийг сонгоно.    
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8. Ийнхүү та өөрийн хуудсанд орох бөгөөд энэ хуудсандаа өөрийн мэдээллийг оруулах, Goethe-

Institut-ийн төрөл бүрийн сэдэв бүхий цахим булан захиалах, харилцааны хэсэгт бүртгүүлэх, 

өөрт тохирсон хэлийг сонгох гэх мэтээр өөрт тохируулан өөрчлөх боломжтой.  

Та Mein Profil –ыг  сонговол … 

 

… дараах дэд цэс гарч ирнэ.  
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9. „Anmeldedaten“ хэсгээс өөрт тохирох хэлийг сонгож болно.  

 

„Persönliche Angaben“ хэсэгт Anrede (хүйс)-ийг сонгож Vorname (нэр) болон Nachname 

(овог)-ийг оруулна. Бусад мэдээллийг заавал оруулах шаардлагагүй.  
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10. Meine Kurse хэсгийг сонгосноор …  

 

… дараах цонх гарч ирэх бөгөөд „Registrierungs-Code“ гэсэн цонхонд багшаас эсвэл 

сургалтын албанаас өгсөн бүртгэлийн кодыг оруулна.  

 

11. Ингээд „Absenden“ сонголтыг хийснээр бүртгэл баталгаажих бөгөөд сургалтын хэсэгт 

нэвтрэх холбоос харагдана. Холбоосыг дарснаар сургалтын цахим ангид орно.   


