چگونه بفهمیم که شما شرایط حضور در پردیس ،را دارید .شروع از  1نوامبر ... 2021

همه دانشآموزان و کارمندانی که بهصورت حضوری ثبتنام شده اند و فاقد سوابق تأیید شده واکسیناسیون یا
معافیت پزشکی یا مذهبی تأیید شده در پرونده هستند ،ملزم به انجام آزمایش هفتگی برای مطابقت از دستور
واکسیناسیون  NOCCCDکووید 19-هستند .تست های مورد نیاز باید در محوطه دانشگاه انجام شود.
دانشآموزان باید وضعیت مجوز کووید 19-خود را برای دسترسی به پردیس  NOCCCDیا شرکت در کالسهای گروهی
نشان دهند.
وضعیت مجوز کووید 19-در حساب  myGatewayشما قابل مشاهده است.

نمادهای مجوز کووید 19-در  myGatewayبه چه معناست؟

تیک سبز = شرایط حضور در پردیس را دارد.
برچسب سفید  NOCEگرفته ،به کالس بروید.
عالمت تعجب زرد = برای انجام تست هفتگی کووید 19-تاخیر داشته است.
تست بدهید ،برچسب سفید  NOCEگرفته ،به کالس بروید.
 Xقرمز :شرایط حضور ندارد .برای دسترسی به پردیس/کالس باید یکی از موارد زیر را انجام دهید:
تست بدهید ،یک برچسب سفید  NOCEگرفته ،و به کالس بروید.
سوابق واکسن را ارسال کرده و تأییدیه بگیرید.
درخواست معافیت را ارسال کرده و تاییدیه بگیرید .الزام تست هفتگی.
پاییز  :2021وضعیت تعلیق .دانش آموزانی که مجوز آنها هنوز در صادر نشده است می توانند تا زمانی که تست هفتگی انجام دهند به
حضور در کالس های حضوری ادامه دهند.
دانشآموزان رد شده باید دستورالعملهایی را بر اساس آنچه که ارایه شده را دنبال کنند .دانشآموزان ممکن است نیاز به ارسال مجدد
اسناد یا تغییر به کالسهای صرفًا آنالین داشته باشند.

فرآیند کووید 19-ورود به پردیس

مرحله  :1وضعیت مجوز کووید 19-خود را در ایستگاه ورودیه پردیس نشان دهید.
در تلفن همراه خود ،به  myGatewayرفته و وضعیت مجوز کووید 19-خود را در ایستگاه ورودیه دانشگاه نشان دهید.
آیا تلفن همراه ندارید یا برای حساب  myGatewayخود به کمک نیاز دارید؟ کارت دانشجویی یا برنامه کالس/صورتحساب و کارت شناسایی
عکس دار خود را همراه داشته باشید تا به شما کمک کنیم.
مرحله  :2برچسب سفید  NOCEخود را دریافت کنید
دانشآموزان ملزم به الصاق یک برچسب سفید  NOCEهستند که نشان میدهد آنها برای ورود به پردیس چک شده اند و مجوز دارند.
مرحله  :3شرکت در کالس
برچسب سفید  NOCEخود را به مدرس خود نشان دهید و از کالس تان لذت ببرید!
بازدیدهای کوتاه مدت = برچسب زرد NOCE
دانشآموزانی که برای بازدید کوتاه برای دریافت کمک به دانشگاه میآیند ،به یک برچسب مهمان زرد  NOCEنیاز دارند تا:
رفتن به بخش پذیرش و سوابق (کمک برای ثبت نام و غیره)
تحویل گرفتن/تحویل دادن لپتاپ امانی
بارگذاری سوابق واکسن یا فرم معافیت
رفتن به تست هفتگی کووید19-
دریافت خدمات مواد غذایی
مجوز دانشگاه کووید/19-برچسب سفید  NOCEبرای مشاوره و قرار مالقات های ارزیابی مورد نیاز است.

برای دریافت مجوز کووید 19-پردیس به کمک نیاز دارید؟

برای دریافت کمک به ایستگاه ورودیه  NOCEمراجعه کنید:
برای دریافت پشتیبانی حضوری در فرآیند آپلود ،مدارک خود را بیاورید.
پس از بارگذاری مدارک خود باید آزمایش را به صورت هفتگی ادامه دهید تا سابقه واکسیناسیون شما تکمیل شود یا به صورت مستمر با
معافیت تایید شده هفتگی این کار را ادامه دهید.

برای اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنیدwww.noce.edu/vaccine :
تایید شده توسط کمیسیون اعتباربخشی
مدارس.
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دفاتر اداری آموزش مداوم نورث اورنج ( )NOCEناحیه کالج جامعه نورث اورنج ( )NOCCCDدر  W. Romneya Drive 1830درAnaheim، California 92801
واقع شده است .برای اطالعات بیشتر ،با شماره  714.808.4645تماس بگیرید یا به وبسایت  www.noce.eduمراجعه کنید .این خط مشی  NOCCCDاست که
محیط آموزشی ،شغلی و تجاری به شکلی محیا شود که در آن هیچ فردی به طور غیرقانونی مورد تبعیض یا آزار جنسی قرار نگیرد ،و یا به طور غیرقانونی از
دسترسی کامل و برابر به مزایای برنامه ها یا فعالیت های منطقه بر اساس گروه قومی ،منشاء ملی ،مذهب ،سن ،جنسیت ،نژاد ،رنگ ،اصل و نسب ،گرایش
جنسی ،وضعیت تاهل یا ناتوانی جسمی یا ذهنی که توسط قوانین ایالتی و فدرال تعریف و ممنوع شده است ،محروم نشود .منطقه همچنین متعهد به فراهم
کردن فضاهایی است که عاری از آزار ،مواد مخدر و الکل باشد .برای خواندن کل بیانیه عدم تبعیض  ،NOCCCDبه خط مشی در بخش اطالعات عمومی در
پشت برنامه کالس  NOCEمراجعه کنید.

