
Студенти: Як активувати ваш обліковий 
запис CtcLink 
Завдяки цьому посібнику ви зможете активувати свій обліковий 
запис ctcLink і дізнаєтесь як вперше приєднатися до системи ctcLink. 

Перейдіть на сторінку авторизації ctcLink: 

 Перейдіть  на  сторінку авторизації ctcLink  за  посиланням: 
https://gateway.ctclink.us 

 Примітка.  Якщо  ви використовуєте  режим  читання  з 
екрану  або  використовуєте  допоміжні  технології, 
натисніть  «Як  увімкнути режим  читання  з  екрану»  для 
отримання подальших інструкцій. 

 Натисніть посилання «Активувати свій обліковий запис». 

   
  

        
          

     

  

  

  
    

 
   

  
  

 

  
   

    
   

    
 

Сторінка активації 
облікового запису: 

 Введіть своє ім’я, прізвище та дату 
народження. 

 Оберіть *SID (ідентифікатор 
безпеки) (попередній) і введіть свій 
попередній SID (ідентифікатор 
безпеки) (наприклад: 925555555). 

АБО 
 Оберіть * ID (ідентифікатор) ctcLink 

(новий) і введіть свій ID 
(ідентифікатор) ctcLink. Зазначений 
ID (ідентифікатор) ctcLink мав бути 
надісланий вам у листі про 
зарахування до Коледжу Пірса; 
перевірте свою електронну пошту на 
наявність цього номера! 
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 Натисніть кнопку «Надіслати». З’явиться спливаюче вікно з вашим ідентифікатором ctcLink. 
Не забудьте записати свій ідентифікаційний номер ctcLink! 

Налаштування безпеки 
та пароля: 
 Налаштуйте свої таємні запитання. 

 Встановіть пароль для свого 
облікового запису ctcLink. 

ВАЖЛИВО! Після натискання кнопки 
«Надіслати» на цій сторінці з’явиться 
спливаюче вікно з вашим ID 
(ідентифікатором) ctcLink. 

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПИШІТЬ ВАШ 
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ  НОМЕР  CTCLINK! 
Не натискайте кнопку «ОК», доки ви не 
запишете, не скопіюєте або 
сфотографуєте свій ідентифікаційний 
номер ctcLink. Цей ідентифікаційний 
номер ctcLink вам знадобиться для входу! 

 І нарешті, після копіювання свого ідентифікаційного номеру ctcLink, натисніть «OK». 

Ось і все! Ви активували свій обліковий запис ctcLink. Тепер давайте вперше увійдемо до 
системи ctcLink. 



    

    
    

 
 

  

     

    
 

   

        

Налаштування безпеки та пароля: 

 Після активації облікового запису повністю 
закрийте веб-браузер (включаючи всі відкриті 
вкладки). 

 Відкрийте новий веб-браузер. Для 
користування системою ctcLink найкраще 
користуватися веб-браузером Google Chrome. 

 Перейдіть на сторінку авторизації ctcLink за 
посиланням: 
https://gateway.ctclink.us 

 Введіть свій ідентифікатор ctcLink, потім 
натисніть «Далі». 

 Введіть свій пароль, потім натисніть 
«Підтвердити». 

 Ви потрапите на сторінку авторизації у системі ctcLink. Ось і все! Тепер ви у системі ctcLink! 
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