 Green Riverکالج کا خیال ہے کہ ویکسینیشن ہمارے کیمپس کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کا بہترین طریقہ ہے ،اور Gator
کمیونٹی کے تمام ممبران طلباء ،عملے اور فیکلٹی -کو جلد از جلد ویکسین لگوانے کی پرزور ترغیب دیتا ہے ،تاکہ سب کی
صحت کی حفاظت کی جا سکے.
تمام طلباء کو اپنی ویکسینیشن کی حیثیت کی تصدیق ان کے پاس منظور شدہ طبی یا مذہبی استثنی ہے ،کرنی یا صرف آن الئن
چوتھای جمع کرانا چاہیے .موسم سرما کی سہ ماہی کے لیے طالب علم کی ویکسینیشن کی تصدیق یا استثنی کی درخواست
اعالن
ٔ
کی آخری تاریخ  20دسمبر ہے.
طلباء کے پاس دو آپشن ہیں:
 .1طالب علم کی ویکسینیشن کی تصدیق یا استثنی کی درخواست

یا
 .2صرف آن الئن بیانیہ
 .1صرف آن الئن اعالن ان طلباء کے لیے ہے جو اپنی ویکسینیشن کی حیثیت کا اشتراک نہیں کرنا چاہتے اور
خصوصی طور پر آن الئن ہیں اور کالسز یا معاون خدمات کے لیے کیمپس میں نہ آنے کا اعالن کرتے
ہیں یہ اعالمیہ سہ ماہی کی بنیاد پر سہ ماہی طریقہ کار پر منحصر جمع کرایا جانا چاہیے.

طالب علم کی ویکسینیشن کی تصدیق یا استثنی کی درخواست
تصدیق اور جانچ پڑتال کے دو مراحل ہیں
 .1اپنے  ctcLinkاکاؤنٹ میں استثنی* کی تصدیق کریں یا درخواست کریں
 ctcLink .1طالب علم کا ہوم پیج > امیونائزیشن کی تصدیق  > COVID-19ویکسینیشن کی
تصدیق https://myaccount.ctclink.us/
 Green River .2کالج میں کیسے ویکسینیشن کی تصدیق کو شامل کی جائے یا  ctcLinkمیں استثنی کی
درخواست کی جائے
 .2زوم یا ذاتی مالقات میں ان کی ویکسینیشن کی معلومات کی تصدیق کریں
 - Gator .1نیوز  - Green Riverکالج میں ان پرسن اور زوم البی سٹیشنز کے لیےطالب علم کی ویکسینیشن
کی تصدیق اور توثیق
ctcLink ID .2
 .3تصویر  IDیا طالب علمID
 .4ویکسین کارڈ یا متبادل دستاویزات تیار
 .5ایک فون یا کمپیوٹر جس میں کیمرہ اور مائکروفون ہو
*جو طلباء استثنی کی درخواست کرتے ہیں انہیں اگلے مراحل کے ساتھ ایک فالو اپ ای میل موصول ہوگی

صرف آن الئن بیانیہ
https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V
صرف آن الئن طلباء جو کیمپس ،ریاست سے باہر یا امریکہ سے باہر نہیں آتے ہیں :آن الئن طلباء جو کبھی بھی کالسز ،معاون
خدمات ،سرگرمیوں کے لیے کیمپس میں نہیں آتے ،ا اپوائنٹمنٹس اور اپنی ویکسینیشن کی حیثیت کا اشتراک نہیں کرنا چاہتے ہیں،
انہیں اوپر دیئے گئے لنک کا استعمال کرتے ہوئے ایک سہ ماہی آن الئن اعالن جمع کروانا ہوگا.
وہ طلباء جو ذاتی طور پر یا ہائبرڈ کالسز کے لیے رجسٹر ہونا چاہتے ہیں یا موسم سرما کے سہ ماہی یا مستقبل کے سہ ماہی
کے لیے کیمپس میں خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں ،انہیں دو مراحل کی تصدیق اور توثیق کے عمل کو مکمل کرنا ہوگا GRC .

ان تمام طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ،جنہیں ویکسین لگائی گئی ہے 3 ،جنوری  2022سے شروع ہونے والی کالسوں میں
آنے سے پہلے ان اقدامات کو مکمل کر لیں .
اس تقاضے کو پورا کرنے میں ناکامی کا نتیجہ تعلیمی ہولڈز ،کالس کے طریقہ کار میں تبدیلی ،اور/یا انتظامی دستبرداری کا
باعث بنے گا .غلط بیانی اور/یا جعل سازی طلباء کے ضابطہ اخالق کی خالف ورزی کرتی ہے اور اس کا عدالتی جائزہ لیا جائے
گا .
طالب علم کا ضابطہ اخالق  - Green Riverکالج
یہ پیغام ہماری کیمپس کمیونٹی اور ہمارے طلباء کے لیے اشد ضروری ہے.

