Làm thế nào để biết bạn có đủ điều kiện ra vào trường hay không. Bắt đầu từ ngày
1 tháng 11 năm 2021...
TẤT CẢ học sinh/sinh viên và nhân viên ghi danh trực tiếp không có hồ sơ tiêm chủng đã xác minh hoặc
hồ sơ miễn trừ y tế hoặc tôn giáo được chấp thuận, đều phải xét nghiệm hàng tuần để tuân thủ quy định
tiêm chủng COVID-19 của NOCCCD. Việc xét nghiệm bắt buộc phải được hoàn thành tại trường.
Học sinh/sinh việc phải chứng minh trạng thái đủ điều kiện về COVID-19 để vào bất kỳ khuôn viên trường
học nào của NOCCCD hoặc tham gia lớp học tại các địa điểm trong cộng đồng.
Trạng thái đủ điều kiện về COVID-19 được hiển thị trong tài khoản myGateway của bạn.

Các biểu tượng thể hiện trạng thái đủ điều kiện về COVID-19 có ý nghĩa gì trong myGateway?
DẤU TÍCH XANH = Đủ điều kiện để vào khuôn viên trường.
Nhận NHÃN DÁN MÀU TRẮNG NOCE, vào lớp.
DẤU CHẤM THAN MÀU VÀNG = Trễ xét nghiệm COVID-19 hàng tuần.
Xét nghiệm, nhận NHÃN DÁN MÀU TRẮNG NOCE, vào lớp.
DẤU X MÀU ĐỎ: Không đủ điều kiện. Bạn phải thực hiện một trong những việc sau đây để được vào khuôn viên trường/lớp học:
Xét nghiệm, nhận NHÃN DÁN MÀU TRẮNG NOCE, và vào lớp.
Nộp giấy tờ tiêm chủng và xác minh giấy tờ.
Nộp yêu cầu miễn trừ và xin chấp thuận. Yêu cầu xét nghiệm hàng tuần.
Mùa thu năm 2021: Trạng thái đang chờ xử lý. Những học sinh/sinh viên đang chờ xem xét trạng thái đủ điều kiện vẫn có thể
tiếp tục tham gia các lớp học trực tiếp với điều kiện phải thực hiện xét nghiệm hàng tuần.
Những học sinh/sinh viên bị từ chối phải làm theo hướng dẫn nhận được dựa trên giấy tờ đã nộp. Học sinh/sinh viên có thể
phải nộp lại giấy tờ hoặc chuyển sang các lớp học chỉ cho phép tham gia trực tuyến.

Quy trình khai báo tại khuôn viên trường do COVID-19
BƯỚC 1: Xuất trình trạng thái đủ điều kiện về COVID-19 tại chốt kiểm soát ra vào khuôn viên trường.
Trên điện thoại di động, truy cập myGateway và xuất trình trạng thái đủ điều kiện về COVID-19 của bạn tại chốt kiểm soát ra
vào khuôn viên trường.
Bạn không có điện thoại di động hoặc cần trợ giúp về tài khoản myGateway? Mang theo thẻ học sinh/sinh viên hoặc lịch học
và giấy tờ tùy thân có ảnh, sau đó chúng tôi sẽ giúp bạn.
BƯỚC 2: Nhận NHÃN DÁN MÀU TRẮNG NOCE
Học sinh/sinh viên được yêu cầu đeo NHÃN DÁN MÀU TRẮNG NOCE thể hiện họ đã khai báo và được phép vào khuôn viên
trường.
BƯỚC 3: Tham gia lớp học
Cho giáo viên thấy NHÃN DÁN MÀU TRẮNG NOCE của bạn để tự do tham gia lớp học!
ĐẾN TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN NGẮN = NHÃN DÁN MÀU VÀNG NOCE
Những học sinh/sinh viên đến trường trong thời gian ngắn để được trợ giúp sẽ cần có NHÃN DÁN MÀU VÀNG NOCE
DÀNH CHO KHÁCH để:
Đến phòng Tuyển sinh và Hồ sơ (trợ giúp đăng ký, v.v.)
Tải lên hồ sơ tiêm chủng hoặc mẫu đơn miễn trừ
Nhận/trả máy tính xách tay cho mượn
Nhận dịch vụ tủ đựng đồ ăn
Đến làm xét nghiệm COVID-19 hàng tuần
Phải có đủ điều kiện về COVID-19 để được ra vào trường/NHÃN DÁN TRẮNG NOCE để tham gia các buổi hẹn tham vấn,
đánh giá.

Bạn cần trợ giúp cho trạng thái đủ điều kiện về COVID-19 để được ra vào trường?
Đến chốt kiểm soát ra vào của NOCE để được hỗ trợ:
Mang theo giấy tờ của bạn để được hỗ trợ trực tiếp về quá trình tải lên.
Sau khi tải lên giấy tờ, bạn sẽ cần phải tiếp tục xét nghiệm hàng tuần cho đến khi hồ sơ tiêm chủng của bạn được duyệt đủ điều
kiện, hoặc xét nghiệm hàng tuần liên tục nếu đơn xin miễn trừ được chấp thuận.

Để biết thêm thông tin, truy cập: www.noce.edu/vaccine
Được công nhận bởi Ủy ban Kiểm
định dành cho các trường học.
Hiệp hội các Trường học và
Đại học phía Tây
533 Airport Blvd, Suite 200,
Burlingame, CA 94010
Website: www.acswasc.org

Văn phòng Hành chính của North Orange Continuing Education (NOCE) thuộc North Orange County Community College District
(NOCCCD) tại 1830 W. Romneya Drive in Anaheim, California 92801. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 714.808.4645 hoặc truy cập
www.noce.edu. Chính sách của NOCCCD là cung cấp một môi trường giáo dục, làm việc và kinh doanh mà ở đó không người nào bị phân
biệt đối xử hoặc quấy rối tình dục một cách bất hợp pháp, cũng như bị từ chối một cách bất hợp pháp quyền tiếp cận đầy đủ và bình đẳng
đối với những lợi ích của các chương trình hoặc hoạt động của Học khu do đặc điểm nhận dạng dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo,
tuổi tác, giới tính, chủng tộc, màu da, tổ tiên, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân hoặc khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần
theo quy định của pháp luật liên bang và tiểu bang. Học khu cũng cam kết duy trì các cơ sở học tập không có quấy rối, ma túy và rượu bia.
Để đọc toàn bộ nội dung bản tuyên bố không phân biệt đối xử của NOCCCD, vui lòng xem chính sách trong phần Thông tin chung ở mặt
sau lịch học của NOCE.

