QUY ĐỊNH BẮT
BUỘC TIÊM CHỦNG
HÀNH ĐỘNG BẮT BUỘC
NẾU ĐÃ TIÊM VẮC-XIN
Tải hồ sơ tiêm chủng lên
•

Tải hồ sơ tiêm chủng của bạn lên qua myGateway tại: noce.edu/vaccine

NẾU CHƯA TIÊM VẮC-XIN
Tiêm vắc-xin càng sớm càng tốt hoặc nộp đơn xin miễn trừ
•
•

Nếu chưa tiêm, hãy tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 1 tháng 11 năm 2021
Nếu bạn không thể tiêm vắc-xin COVID-19 vì lý do y tế hoặc tôn giáo, bạn
phải nộp đơn xin miễn trừ qua myGateway tại: noce.edu/vaccine

TẤT CẢ HỌC SINH/SINH VIÊN
•

Tất cả học sinh/sinh viên tham dự các lớp học trực tiếp, phòng thí
nghiệm và trung tâm học tập đều phải hoàn thành các bước sau đây
trước ngày 1 tháng 11 năm 2021: noce.edu/vaccine

Bạn có thắc mắc về Quy định bắt buộc tiêm
vắc-xin COVID-19?
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, hãy liên hệ:
714.808.4679 hoặc starhelp@noce.edu

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

Các Văn phòng Hành chính của North Orange Continuing Education (NOCE) thuộc North Orange County
Community College District (NOCCCD) được đặt 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, việc làm 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.

