
از صحت و مصئونیت    محافظتبهترین روش برای    ،( باورمند است که واکسیناسیونGreen River Collegeکالج گرین ریور)
را قویاً تشویق میکند تا هرچه زودتر واکسین    Gator  محلباشد و تمام اعضای محصلین، کارمندان و استادان  محوطه کالج میمحل  

 تا صحت و مصئونیت همگی محافظت شود.  کننددریافت 

ربعوار   ابالغیهتمام محصلین باید حالت واکسیناسیون خویش را تصدیق و تائید نمایند، تائیدی معافیت طبی یا مذهبی داشته باشند، یا یک  
 باشد.  ام دسمبر می  20محصل یا درخواست معافیت برای ربع زمستان  صدیق واکسیناسیون  رب العجل برای تضفقط آنالین تسلیم نمایند.  

 محصلین دو گزینه دارند: 

 تصدیق واکسیناسیون متعلم یا درخواست معافیت  .1

 یا

 فقط آنالین  ابالغیه .2

باشد که نمی خواهند حالت واکسیناسیون خویش را شریک سازند و  برای آن عده محصلین می  ابالغیه فقط آنالین .1
این ابالغیه     د.نآیبخاطر درس یا خدمات حمایوی به محوطه و صنف درسی نمیتنها آنالین است و ابالغ میکند که  

 تسلیم داده شود.  های مربوطهبشکل ربعوار نظر به شروط/روشباید 

 معافیت تصدیق واکسیناسیون متعلم یا درخواست  

 ای و تائیدی پروسه تصدیق دو مرحله 

 ctcLinkدر حساب  *تصدیق یا درخواست معافیت  .1

1. ctcLink  تصدیق معافیت< تصدیق واکسیناسیون  محصلصفحه >COVID-19 
https://myaccount.ctclink.us/ 

    ctcLink –  Green River Collegeدرخواست معافیت را در  یاچگونه تصدیق واکسیناسیون  .2

 یا جلسۀ حضوری تائید کنید.  zoomاز طریق جلسۀ  را هامعلومات واکسیناسیون آن .2
 -  Gatorاخبار  -محصل های واکسیناسیون ها و تائیدی برای تصدیق  Zoomاز طریق حضوری و  محالت .1
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 ctcLinkکارت هویت   .2

 محصل کارت هویت عکس دار یا کارت هویت  .3

 که آماده باشد کارت واکسین یا اسناد بدیل .4

 یک تیلفون یا کمپیوتر کمره دار و مایکروفون   .5

 ندن، یک ایمیل تعقیبی همراه با مراحل بعدی دریافت میکمی نمایندکه معافیت درخواست  محصلین *

 

  ابالغیه فقط آنالین  

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

محصل آنالین که هرگز بخاطر  فقط آنالین آنانی که به محوطه نمی آیند، بیرون از ایالت یا خارج از ایاالت متحده می باشند.    محصلین
نمی خواهند حالت واکسیناسیون خویش را شریک و  های مالقات به محوطه نمی آیند  ها، یا وعدهایوی، فعالیتصنوف درسی، خدمات حم

 باید یک ابالغیه ربعوار فقط آنالین ر از طریق لینک فوق تسلیم نمایند.   سازند

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/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://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


زمستان یا فصول آینده راجستر یا دریافت خدمات در محوطه برای فصل   محصلین که خود را برای صنوف درسی حضوری یا ترکیبی
( تمام محصلین که واکسین دریافت نموده GRCای تصدیق و تائیدی را تکمیل نمایند. کالج گرین ریور )میکنند، باید پروسه دو مرحله

 ایند.   ای را تکمیل نمآغاز میگردد، پروسۀ دو مرحله 2022جنوری  3که به تاریخ  صنوفاند را تشویق میکند تا قبل از حضور در 

نمایندگی اشتباه و/یا جعل و منتج به تأخیر اکادمیک، تغییرات در شیوه های صنف و/یا اخراج اداری میگردد.  عدم تکمیل این شرط  
 تذویر نقض صریح کود رفتار و سلوک محصل می باشد و منجر به مرور/تجدید نظر قضایی خواهد شد. 

 Green River College –رفتار و سلوک محصل  کود

 این پیام برای محل محوطه ما و همچنین برای محصلین ما حیاتی است. 

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

