کالج گرین ریور( )Green River Collegeباورمند است که واکسیناسیون ،بهترین روش برای محافظت از صحت و مصئونیت
محل محوطه کالج میباشد و تمام اعضای محصلین ،کارمندان و استادان محل  Gatorرا قویا ً تشویق میکند تا هرچه زودتر واکسین
دریافت کنند تا صحت و مصئونیت همگی محافظت شود.
تمام محصلین باید حالت واکسیناسیون خویش را تصدیق و تائید نمایند ،تائیدی معافیت طبی یا مذهبی داشته باشند ،یا یک ابالغیه ربعوار
فقط آنالین تسلیم نمایند .ضرب العجل برای تصدیق واکسیناسیون محصل یا درخواست معافیت برای ربع زمستان  20ام دسمبر میباشد.
محصلین دو گزینه دارند:
 .1تصدیق واکسیناسیون متعلم یا درخواست معافیت

یا
 .2ابالغیه فقط آنالین
 .1ابالغیه فقط آنالین برای آن عده محصلین میباشد که نمی خواهند حالت واکسیناسیون خویش را شریک سازند و
تنها آنالین است و ابالغ میکند که بخاطر درس یا خدمات حمایوی به محوطه و صنف درسی نمیآیند .این ابالغیه
باید بشکل ربعوار نظر به شروط/روشهای مربوطه تسلیم داده شود.

تصدیق واکسیناسیون متعلم یا درخواست معافیت
پروسه تصدیق دو مرحلهای و تائیدی
 .1تصدیق یا درخواست معافیت * در حساب ctcLink
 ctcLink .1صفحه محصل> تصدیق معافیت> تصدیق واکسیناسیون COVID-19
https://myaccount.ctclink.us/
 .2چگونه تصدیق واکسیناسیون یا درخواست معافیت را در Green River College – ctcLink
 .2معلومات واکسیناسیون آنها را از طریق جلسۀ  zoomیا جلسۀ حضوری تائید کنید.
 .1محالت حضوری و از طریق  Zoomبرای تصدیقها و تائیدیهای واکسیناسیون محصل -اخبار - Gator
Green River College
 .2کارت هویت ctcLink
 .3کارت هویت عکس دار یا کارت هویت محصل
 .4کارت واکسین یا اسناد بدیل که آماده باشد
 .5یک تیلفون یا کمپیوتر کمره دار و مایکروفون
*محصلین که معافیت درخواست می نمایند ،یک ایمیل تعقیبی همراه با مراحل بعدی دریافت میکنند

ابالغیه فقط آنالین
https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V
محصلین فقط آنالین آنانی که به محوطه نمی آیند ،بیرون از ایالت یا خارج از ایاالت متحده می باشند .محصل آنالین که هرگز بخاطر
صنوف درسی ،خدمات حمایوی ،فعالیتها ،یا وعدههای مالقات به محوطه نمی آیند و نمی خواهند حالت واکسیناسیون خویش را شریک
سازند باید یک ابالغیه ربعوار فقط آنالین ر از طریق لینک فوق تسلیم نمایند.

محصلین که خود را برای صنوف درسی حضوری یا ترکیبی یا دریافت خدمات در محوطه برای فصل زمستان یا فصول آینده راجستر
میکنند ،باید پروسه دو مرحلهای تصدیق و تائیدی را تکمیل نمایند .کالج گرین ریور ( )GRCتمام محصلین که واکسین دریافت نموده
اند را تشویق میکند تا قبل از حضور در صنوف که به تاریخ  3جنوری  2022آغاز میگردد ،پروسۀ دو مرحلهای را تکمیل نمایند.
عدم تکمیل این شرط منتج به تأخیر اکادمیک ،تغییرات در شیوه های صنف و/یا اخراج اداری میگردد .نمایندگی اشتباه و/یا جعل و
تذویر نقض صریح کود رفتار و سلوک محصل می باشد و منجر به مرور/تجدید نظر قضایی خواهد شد.
کود رفتار و سلوک محصل – Green River College
این پیام برای محل محوطه ما و همچنین برای محصلین ما حیاتی است.

