ايجاد فضايی برای انعکاس انديشه ها (عبادت)
شرايط انعکاس انديشه ها واطاق در جامعه
.1اطاق بازتاب اندیشه ها یک مکان غیر اختصاص داده شده است برای افراد و ګروه که خواستار
استفاده از این مکان هستند بازمی باشد هر روز از ساعت ۸صبح الی  ۵عصر.
 .2اطاق بازتاب اندیشه ها به عنوان فضایی برای مطالعه نمودن در نظر ګرفته نشده لطفا مکان
های دیکر را دانشکاه جهت مطالعه نمودن استفاده نمایید.
.3استفاده از این اطاق برای محصلین ،استادان،کارمندان  Green River Collegeمی باشد
.4لطفا اطاق را خاموش(بی صدا)نگهدارید.
.5ازاستفاده تمام دستگاه های الکترونیکی ازقبل ،کمپوتر،تلیفون و غیره اجازه نمی باشد قبل از داخل
شدن لطفا اجناس ذیل را خاموش نمایید.
.6استفاده از این اطاق نظر به حق اولیت مطرح نبوده بلکه همکان متوانند در عین زمان ازان میتوان
استفاده نمود.وهمچنان ورود افراد در این اطاق از طرف کارمندان قابل احسایه می باشد
 .7غذا خوردن و آشامیدنی به طور کلی مجاز نیست،این اطاق تنها طرح گردیده جهت عبادت نمودن می
باشد.
 .8وسایل شخصی بعد از استفاده در این مکان نباید فراموش کردید.
.9از سوختاندان شمع و غیره اشیا در این مکان خوداری نمایید.
 .10لطفا احساسات همه را احترام نموده همه که مایل به استفاده ازاین اتاق می باشد
در صورت هر نوع معلومات و یا اکر خواسته باشید متن را به زبان دیکر ترجمه نمایید لطفا به
منزل دوم دفتر تناوع و تساوی تشریف اورده ممنون سازید

Green River College does not discriminate on the basis of race, creed, color, national origin, gender, gender identity, sexual orientation, age,
marital status, religion, disability, genetic information or on any other unlawful basis. The college is committed to preventing and stopping
discrimination, including harassment of any kind and any associated retaliatory behavior.
The following person has been designated to handle inquiries regarding the non-discrimination policies: Vice President of Human Resources,
12401 SE 320th Street, Auburn, WA 98092-3622, (253) 288-3320. To receive this information in an alternate format, please contact Disability
Support Services at (253) 833-9111, ext. 2631; TTY (253) 288-3359.

