الجامع
تعتقد كلية غرين ريفر أن التلقيح ضد فايروس كورونا هو أفضل طريقة لحماية صحة وسالمة مجتمع الحرم
ي
ن
ن
والموظفي وأعضاء هيئة التدريس  -عىل الحصول عىل اللقاح يف  Gator -وتشجع بقوة جميع أعضاء مجتمع
الطالب
أقرب وقت ممكن لحماية صحة وسالمة الجميع.
ن
ديب معتمد ،أو
يجب عىل جميع الطالب اما أن يقدموا كارد اللقاح
طب أو ي
الخاص بفايروس كورونا ،أو أن يحصلوا عىل إعفاء ي
ً
أن يقدموا إعالنا نف كل فصل عب ر
النهائ للحصول عىل كارد اللقاح أو طلب اإلعفاء للطالب
اإلنبنت فقط .علما ان الموعد
ي
ي
لفصل الشتاء هو يوم  20من شهر كانون االول (ديسمب).
هنالك خيارين للطلبة:
الخيار االول :تقديم كارد اللقاح او ورقة االعفاء المعتمدة
ً
الخيار الثان :وهو الخيار الخاص بالطلبة الذين اليرغون باالفصاح عن حالة التلقيح الخاصة بهم لسبب او الخر .علما ان
ً
هذا ر
الشط ينطبق عىل الطلبة اللذين يأخذون الدروس عن بعد عن طريق االونالين حرصا وان يتعهدوا بعدم الحضور او
ن
الشخص يف مقر الكلية .طريقة االعالن تكون عن طريق االونالين فقط ويجب التجديد بعد نهاية كل فصل من
التواجد
ي
فصول الدراسة للسنة.

طلب شهادة التلقيح أو اإلعفاء للطالب
ً
ر
س والروابط التالية:
س يئ ي
اوال :تقديم شهادة التلقيح او االعفاء عن طريق حساب ما يسىم بالـ ي
أ -تسجيل الدخول لحساب الطالب او الطالبة الخاص ,ومن ثم تقديم شهادة اللقاح والرابط هو
https://myaccount.ctclink.us/

ن
ب -توجد التعليمات الخاصة بالتقديم يف الرابط ادناه
How to add vaccination attestation or request an exemption in ctcLink - Green River College

ً
ً
ن
ثانيا :التحقق من معلومات اللقاح الخاصة بالطالب يف اجتماع زوم أو الحضور شخصيا
ً
أ -حجز الموعد مسبقا لغرض التحقق من صحة المعلومات واالوراق المقدمة من الطالب .للتأكد من مكان وزمان الموعد
اضغط عىل الرابط
 In Person and Zoom Lobby Stations for Student Vaccination Attestations and VerificationsGator News - Green River College

ب -التأكد من رقم الطالب او الطالبة الخاص
ت -هوية الكلية او اي مستمك اخر عليه صورة
ث -اما تقديم ورقة اللقاح او مستمسكات االعفاء المعتمدة
ن
ر
كومبيب مع كامبا يف حال اختيار الموعد عن بعد عن طريق االون الين
ج -اي جهاز هاتف محمول او
ر ن
وئ متابعة مع الخطوات التالية
مالحظة :الطالب الذين يطلبون إعفاء ،سوف يتلقون رسالة بريد إلكب ي

إعالن عب ر
اإلنبنت فقط
ر
للطالب عب ر
الجامع أو خارج الوالية أو خارج الواليات المتحدة:
اإلنبنت فقط او الذين ال يأتون إىل الحرم
ي
يجب عىل الطالب عب ر
الجامع لحضور الفصول الدراسية أو خدمات الدعم أو
اإلنبنت الذين ال يأتون أبدا إىل الحرم
ي
األنشطة أو المواعيد وال يرغبون نف مشاركة حالة التلقيح الخاصة بهم تقديم إعالن نف كل فصل دراس عب ر
اإلنبنت فقط
ي
ي
ي
باستخدام الرابط أدناه
https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V

ن
ن
يجب عىل الطالب الذين يرغبون يف التسجيل يف الفصول الشخصية أو الهجينة أو الحصول عىل خدمات داخل الحرم
ن
خطوتي .وتشجع منظمة
الجامع لفصل الشتاء أو الفصول المستقبلية  ،إكمال عملية الشهادة والتحقق من
""GRC
ي
جميع الطالب ،الذ ين يتم تطعيمهم ،عىل إكمال هذه الخطوات قبل حضور الفصول الدراسية بدءا من  3يناير 2022
سيؤدي عدم إكمال هذا ر
أكاديىم ،وتغيبات ن يف طرائق الدراسة ،أو انسحاب إداري.
الشط إىل إجراء عمليات تأخب
ي
مالحظة مهمة:
ان اي تحريف أو تزوير ينتهك مدونة سلوك الطالب وسيخضع لمراجعة قضائية

