
Green River اور  ،ہے  قہیطر نیصحت اور حفاظت کا بہتر یک یونٹیکم مپس یہمارے ک شنینیکسیہے کہ و الیکالج کا خGator 
 یتاکہ سب ک ،ہے تاید بیپرزور ترغ یکلگوانے  نیکسیکو جلد از جلد و -یکلٹ یکے تمام ممبران طلباء، عملے اور ف یونٹیکم

 .جا سکے یحفاظت ک کی صحت

صرف آن الئن   ایکرنی  ہے، ی  استثن یمذہب ای یان کے پاس منظور شدہ طب قیتصد یک تیثیح یک  شنینیکسیو یطلباء کو اپنتمام  
درخواست   یک  ی  استثن ای قیتصد یک شنینیکسیو یطالب علم ک ےیکے ل یسہ ماہ  یموسم سرما ک .ےیجمع کرانا چاہچوتھأی اعالن 

 .دسمبر ہے 20  خیتار یآخر یک

 :ںیپاس دو آپشن ہطلباء کے 

 درخواست  یک ی  استثن ای قی تصد  ی ک شنینیکس یو  یطالب علم ک .1

 یا

 ہ بیانی  صرف آن الئن .2

اور  کرنا چاہتے ںیکا اشتراک نہ تیثیح یک شنینیکسیو یہے جو اپن ےیصرف آن الئن اعالن ان طلباء کے ل .1
نہ آنے کا اعالن کرتے  ںیم مپسیک ےیمعاون خدمات کے ل ایکالسز اور  ںیطور پر آن الئن ہ یخصوص

  .ےیجانا چاہ ایکرا  جمع کار پر منحصر قہیطر یسہ ماہپر  اد یبن یک یسہ ماہ ہیاعالم ہی  ںیہ

 درخواست  یک ی  استثن  ای  ق ی تصد  یک شنی ن یکسی و  یطالب علم ک   

 تصدیق اور جانچ پڑتال کے دو مراحل ہیں

 ں یدرخواست کر ای ںیکر قیتصد ی* کی  استثن ںیاکاؤنٹ م ctcLink اپنے .1

1. ctcLink قیتصد ی ک شنیونائزی< ام جیطالب علم کا ہوم پ > COVID-19 یک شنینی کسیو 
 /https://myaccount.ctclink.us  قیتصد

2. Green River  ایجائے  یشامل ک کو قیتصد یک شنینیکسیوکالج میں کیسےctcLink  یک ی  استثن  ںیم 
 جائے یدرخواست ک

 ں یکر قیتصد یمعلومات ک یک شنینیکسیو یان ک ںیمالقات م یذات ایزوم  .2

1. Gator -  نیوزGreen River  - شنینیکسیو یطالب علم کےیکے ل شنزیسٹ یان پرسن اور زوم البمیں  کالج  
 توثیق اور قیتصد یک

2. ctcLink ID 

 ID یا طالب علم ID تصویر .3

 اریت زاتیمتبادل دستاو ایکارڈ  نیکسیو .4

 اور مائکروفون ہو مرہیک ںی جس م وٹریکمپ ایفون  کیا .5

 یموصول ہوگ لیم یفالو اپ ا کیاگلے مراحل کے ساتھ ا ںیانہ ںیدرخواست کرتے ہ یک ی  جو طلباء استثن *

 بیانیہ صرف آن الئن   

https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V 

کالسز، معاون   یبھ یآن الئن طلباء جو کبھ :ں یآتے ہ ںیسے باہر نہ کہیامر ایسے باہر  استیر  مپس،یصرف آن الئن طلباء جو ک
 ں،یہ کرنا چاہتے ںیکا اشتراک نہ تیثیح یک شنینیکسیو یاپنا اپوائنٹمنٹس اور  آتے، ںینہ ںیم مپسیک ےیکے ل وںی خدمات، سرگرم

 .آن الئن اعالن جمع کروانا ہوگا یسہ ماہ کیگئے لنک کا استعمال کرتے ہوئے ا  ئےیاوپر د ںیانہ

 یمستقبل کے سہ ماہ ای یموسم سرما کے سہ ماہ ای ںیرجسٹر ہونا چاہتے ہ ےیہائبرڈ کالسز کے ل ایطور پر  یوہ طلباء جو ذات 
  GRC  .کے عمل کو مکمل کرنا ہوگا توثیقاور  قیتصد یدو مراحل ک ںیانہ ں،ی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہ ںیم مپسیک ےیکے ل

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyaccount.ctclink.us%2F&data=04%7C01%7CSKPercell%40greenriver.edu%7Ce612578022dc4d81ea3708d9b624af47%7Cfa40663e972749789bce776cf824bca5%7C0%7C0%7C637741090952849173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pK%2BPY4pYgW4h67VZXR1vVl4iHDKwlr9wSmIfqMVYM%2FU%3D&reserved=0
https://www.greenriver.edu/covid-19/vaccination-requirements/attestation-ctclink/
https://www.greenriver.edu/covid-19/vaccination-requirements/attestation-ctclink/
https://www.greenriver.edu/gator-news/articles/in-person-and-zoom-lobby-stations-for-student-vaccination-attestations-and-verifications
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FHLKB83V&data=04%7C01%7CSKPercell%40greenriver.edu%7Ce612578022dc4d81ea3708d9b624af47%7Cfa40663e972749789bce776cf824bca5%7C0%7C0%7C637741090952859172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vUZAZ%2BQ4qQQHsc8t9xtKzPHFEI9pvZPYJKak3Lnqk80%3D&reserved=0


  ںی کالسوں م یسے شروع ہونے وال 2022 یجنور 3ہے،  یگئ  یلگائ نیکسیو ںیکرتا ہے، جنہ یحوصلہ افزائ یان تمام طلباء ک
  .ںیآنے سے پہلے ان اقدامات کو مکمل کر ل

کا   یدستبردار یانتظام ایاور/ ،یلیتبد ںیکار م قہیہولڈز، کالس کے طر یمیتعل جہیکا نت یناکام ںیاس تقاضے کو پورا کرنے م
جائے  ایجائزہ ل یہے اور اس کا عدالت یکرت یخالف ورز یطلباء کے ضابطہ اخالق ک  یجعل ساز ایاور/ یانیغلط ب .باعث بنے گا

  .گا

 کالج -  Green Riverطالب علم کا ضابطہ اخالق

 .ہے  اشد ضروری ےیاور ہمارے طلباء کے ل ی ونٹی کم مپسی ک ی ہمار غام یپ ہی

https://www.greenriver.edu/conduct/

