
هو أفضل طريقة لحماية صحة وسالمة مجتمع الحرم الجامعي  لتلقيح ضد فايروس كورونا تعتقد كلية غرين ريفر أن ا

ن وأعضاء هيئة التدريس  - Gator وتشجع بقوة جميع أعضاء مجتمع ي  -الطالب والموظفي 
ن
عىل الحصول عىل اللقاح ف

 أقرب وقت ممكن لحماية صحة وسالمة الجميع. 

ي معتمد، أو يقدموا كارد اللقاح الخاص بفايروس كورونا أن  اما  الطالبيجب عىل جميع 
ي أو ديبن ، أو أن يحصلوا عىل إعفاء طب 

ي للحصول عىل  كارد اللقاح أو طلب اإلعفاء للطالب 
 ان الموعد النهائ 

ً
نت فقط. علما ي كل فصل عب  اإلنبر

ن
أن يقدموا إعالنا ف

  .)  لفصل الشتاء هو يوم 20 من شهر كانون االول )ديسمب 

 هنالك خيارين للطلبة: 

: تقديم كارد اللقاح او ورقة االعفاء المعتمدة الخيار االول  

  
 
 ان وهو الخيار الخاص بالطلبة الذين اليرغون باالفصاح عن حالة التلقيح الخاصة بهم لسبب او الخر. : الخيار الثان

ً
علما

 وان يتعهدوا بعدم الحضور او 
ً
ط ينطبق عىل الطلبة اللذين يأخذون الدروس عن بعد عن طريق االونالين حرصا هذا الشر

ي مقر الكلية. طريقة االعالن تكون عن طريق االونالين فقط ويجب التجديد بعد نهاية كل فصل من 
ن
التواجد الشخصي ف

 فصول الدراسة للسنة. 

 طلب شهادة التلقيح أو اإلعفاء للطالب

: تقديم شهادة التلقيح او االعفاء عن طريق 
ً
ي سي اوال

الروابط التالية: و حساب ما يسىم بالـ سي ئر  

تسجيل الدخول لحساب الطالب او الطالبة الخاص, ومن ثم تقديم شهادة اللقاح والرابط هو  -أ  
https://myaccount.ctclink.us/ 

ي الرابط ادناتوجد التعليمات الخاصة  -ب
ن
هبالتقديم ف  

How to add vaccination attestation or request an exemption in ctcLink - Green River College 

 :
ً
ي اجتماع  الطالبالخاصة ب قاحاللتحقق من معلومات الثانيا

ن
  الحضور  أو  زومف

ً
شخصيا  

 لغرض التحقق من صحة المعلومات واالوراق المقدمة من الطالب. للتأكد من مكان وزمان الموعد  -أ
ً
حجز الموعد مسبقا

 اضغط عىل الرابط 

In Person and Zoom Lobby Stations for Student Vaccination Attestations and Verifications - 
Gator News - Green River College 

التأكد من رقم الطالب او الطالبة الخاص -ب  

الكلية او اي مستمك اخر عليه صورةهوية  -ت  

اما تقديم ورقة اللقاح او مستمسكات االعفاء المعتمدة  -ث  

ي حال اختيار الموعد عن بعد عن طريق االون الين اي  -ج
ن
ا ف  مع كامب 

جهاز هاتف محمول او كومبيبر  

ي متابعة مع الخطوات التالية
وئن  مالحظة: الطالب الذين يطلبون إعفاء، سوف يتلقون رسالة بريد إلكبر

نت فقط  إعالن عبر اإلنبر

نت فقط لل الذين ال يأتون إىل الحرم الجامعي أو خارج الوالية أو خارج الواليات المتحدة: او طالب عب  اإلنبر  

نت الذين ال يأتون أبدا إىل الحرم الجامعي لحضور الفصول الدراسية أو خدمات الدعم أو   يجب عىل الطالب عب  اإلنبر

ي مشاركة حالة 
ن
ي كل فصل دراسي الخاصة بهم تقديم إعالن  التلقيحاألنشطة أو المواعيد وال يرغبون ف

ن
نت فقط ف عب  اإلنبر

دناهباستخدام الرابط أ  
https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V 

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/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


ي الفصول الشخصية أو الهجينة أو الحصول عىل خدمات داخل الحرم 
ن
ي التسجيل ف

ن
يجب عىل الطالب الذين يرغبون ف

.  وتشجع منظمة ن  "GRC" الجامعي لفصل الشتاء أو الفصول المستقبلية ، إكمال عملية الشهادة والتحقق من خطوتي 

2022يناير  3ين يتم تطعيمهم، عىل إكمال هذه الخطوات قبل حضور الفصول الدراسية بدءا من جميع الطالب، الذ  

ط إىل إجراء عمليات  ي طرائق الدراسة،  تأخب  سيؤدي عدم إكمال هذا الشر
ن
ات ف ، وتغيب  و انسحاب إداري. أأكاديىمي  

 مالحظة مهمة: 

أو تزوير ينتهك مدونة سلوك الطالب وسيخضع لمراجعة قضائية ان اي تحريف  

   

 


