
 )PCC(  المجتمعیة بورتالند كلیة من أساسیة معلومات
 19-كوفید حول

 
  موقعھا على 19-لكوفید والسالمة  الصحة إجراءات PCC وضعت والموظفین، التدریس  ھیئة وأعضاء الطالب  جمیع سالمة  لضمان

 للتغییر.  قابلة  المعلومات ھذه وإن  اإللكتروني.
 

  على   19-كوفید  عن   اإلبالغ فریق  إبالغ  فیرجى ،19-بكوفید مصابًا  تكون  قد أنك  وتعتقد  PCC مركز  أو  جامعي حرم إلى ذھبت  إذا
 . covidreporting@pcc.edu إلى  إلكتروني برید  إرسال  أو 971-722-1919 الرقم 

 
 الرسمیة.   الكلیة   وأعمال   المعتمدة   الدورات   في   المسجلین   للطالب   فقط   مفتوحة   ومبانیھا   ) PCC(   المجتمعیة   بورتالند   لكلیة   الجامعیة   األحرام   إن 

 
 :PCC لكلیة الجامعي الحرم إلى مرة ألول  الوصول  قبل

 .)Students for Information( للطالب   معلومات  صفحة  في الموجود والسالمة بالصحة  المتعلق التدریب إكمال علیك ●
MyPCC  | Info 19-COVID | tab Home في الرئیسیة الصفحة  توبیب عالمة في الموجودین للطالب  الذاتي الفحص  أكمل ●

channel  | students for check self daily   
 األول.  الذاتي فحصك على یظھران  اللذین والخطر القواعد  قبول  على وقع ○
Student ( الطالب سلوك  مكتب في المجتمعي  اإلسناد فریق إلى إحالتك إلى الیومي الذاتي  الفحص سجیلت عدم  یؤدي قد ○

team Support Community and Conduct .( 
  

 یلي:  بما القیام علیك PCC كلیة حرم  إلى فیھ  تذھب یوم كل في
MyPCC  | Info 19-COVID | tab Home في الرئیسیة الصفحة  توبیب عالمة في الموجودین للطالب  الذاتي الفحص  أكمل ●

channel  | students for check self daily   
 . للوجھ غطاء ارتدي ●
 اآلخرین.  من الجسدي التباعدعلى حافظ ●
 نشاط.  يبأ  المباشرة  قبل  الیدین نظافة  على حافظ ●

 یومي  ذاتي فحص بإجراء قم
  فحص  ذلك  في بما ،19- كوفید ألعراض  ذاتي فحص  إجراء علیك یجب  )،PCC( المجتمعیة بورتالند كلیة  إلى فیھ  تأتي یوم  كل في

  بأعراض  مصحوب بمرض مؤخًرا مصابًا كنت   إذا الجامعي  الحرم إلى القدوم عدم عیك یتوجب  ذلك. أمكن إذا  یومیًا الحرارة درجة 
   الماضیة.  الخمسة األیام في  جیدة  بصحة تتمتع إلىإنك باإلضافة  جیدة  بصحة  تتمتع كنت إذا  فقط PCC كلیة  إلى إحضر  . 19-كوفید

 
  قناة في  الرئیسیة  الصفحة  التبویب  عالمة في  الرابط عن وابحث MyPCC  إلى الدخول  بتسجیل  قم  الیومي،  الذاتي بالفحص للقیام

 . 19-كوفید معلومات
 

  البقاء إلى بحاجة  فأنت  "نعم"،  ھي األسئلة  من االقل على واحد  على إجابتك كانت  إذا اإلنجلیزیة. باللغة الیومي  الذاتي الفحص نتائج تُنشر
  في  األسئلة  ھي  ھذه الجامعي. الحرم  إلى  بالحضور لك فیُسمح "ال"،   ھي األسئلة جمیع على  اإلجابة كانت إذا  الجامعي. الحرم  خارج 

 الذاتي:  الفحص
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 معلقة؟   النتائج   زالت   وما   19- كوفید   اختبار   أجریت   أو    19- كوفید   الختبار   إیجابیة   نتیجة   لك   حصلت   ھل   الماضیة،   الخمسة   األیام   خالل  .1
 

 األعراض؟  ھذه  من أي  لدیك ھل .2
 والتعرق)  القشعریرة (مثل  بالحمى  الشعور أو  حمى ●
 سعال  ●
 متوسطة  أو  خفیفة  التنفس في   صعوبة ●
 الحلق  إلتھاب ●
 الجسم  في  آالم  أو العضالت في  آالم ●
 الراس  صداع ●
 اإلسھال  أو التقیؤ ●
 الشم  أو  للتذوق  جدید  فقدان ●
 األنف  سیالن  أو احتقان ●

 
 ؟19-كوفید ضد بالكامل ملقًحا  إنك ھل .3

 

 للوجھ  غطاء ارتدي
  إلى  ستضطر  للوجھ. غطاء  ارتداء السیارات، موقف في  حتى لھا، تابع موقع في  شخص كل  من )PCC(  المجتمعیة بورتالند كلیة  تتطلب
 الجسدي.  التباعد على  المحافظة  باستطاعتك یكن لم إذا  الطلق الھواء  في  للوجھ  غطاء  ارتداء

 
 وجھك.   غطاء وضع  قبل یدیك اغسل ●
 ذقنك.  تحت  وثبتھ وفمك أنفك على  ضعھ ●
 وجھك. لجوانب  مناسبًا تجعلھ أن حاول  ●
 بسھولة.  التنفس یمكنك أنھ من تأكد ●

 
 . ) CDC( األمراض على السیطرة  مركز  من الوجھ أغطیة وتنظیف  وارتداء،  اختیار، كیفیة حول المعلومات  من المزید یتوفر

 الجسدي التباعد على حافظ
   ممكن. حد  أقصى إلى  یتجمعوا وال  بعضھم عن یتباعدوا أن PCC كلیة  مواقع  من  أي في  شخص كل  نشجع

 
  وجھ  موضع  في  األشخاص  یكون حیث  والمؤتمرات  والمناسبات، والتجمعات  االجتماعات، على ینبغي ،PCC كلیة في  ودكم وج أثناء

  لدى األدوات  ھذه استخدام كیفیة عن التعلم بإمكانكم ).Zoom( زوم  أو  ) Meet Google(  میت جوجل  برنامج تستخدم  أن لوجھ، 
 . )desk help student(   للطالب المساعدة لمكتب زیارتكم

 یدیك.  اغسل
  إلى الوصول  قبل  الكحول على المعتمد الیدین معقم من  أكثر أو ٪60 استخدم  أو  األقل  على ثانیة 20  لمدة  والصابون  بالماء یدیك اغسل
   األمر. لزم إذا  متكرر بشكل  أو  ،PCC موقع

 
  مثل االستخدام  عالیة المناطق  في  األیدي معقمات محطات  على العثور ویمكن  الحمامات، جمیع  في  متاحین والماء  الصابون سیكون
   ذلك. أمكن كلما  الدراسیة،   والفصول المباني مداخل 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.pcc.edu/help-desk/?2


  ال عندما خاصة  ورقیة،   فوطة أو  الكم، باستخدام  وعطسكم سعالكم  تغطیة علیكم ینبغي أیًضا. جًدا  مھمة  التنفسي السلوك آداب  إن كما
 الفور.  على تعقیمھما أو  الیدین وغسل  الورقیة الفوط  من التخلص یجب قناًعا. ترتدون

 والالفتات المساحات تجھیز 
  ،19-بكوفید الخاصة والسالمة الصحة  بمتطلبات المجتمع لتذكیر  المیاه ودورات البرنامج ومناطق المباني مداخل  عند الملصقات توضع

 ذلك.  إلى وما  الیدین، وغسل   الجسدیة، والمسافة  الوجھ،  أغطیة  المثال، سبیل على
 

 یتعلق  فیما والجدران   األرضیات على أیًضا  الملصقات توضع كما
 المشي  حركة  باتجاه ●
 الجسدیة  المسافة  متطلبات ●
 المساحات  إشغال معدل ●
 معدلة  ومقاعد أثاث تنظیم ●
 المصعد  استخدام قیود ●

 الخاصة الحاجات ذوي استیعاب
 لالستیعاب.  طلب  فیمكنك  ،19-بكوفید الخاصة والسالمة الصحة  قواعد تلبیة على  قدرتك لعدم باإلعاقة  متعلق  سبب  لدیك كان إذا

 
 لك.  المتاحة  الخیارات   لمناقشة disability.services@pcc.edu اإللكتروني بالبرید اتصل

 

 بالمخاطر  اإلقرار
 

  عامة. صحیة   طوارئ  وحالة   عالمي وباء  بأنھ عنھ  أُعلن معد مرض ھو  المستجد  كورونا فیروس  یسببھ الذي  ") 19-("كوفید  مرض إن
  لفترة  األعراض علیھم تظھر ال قد  أو  االطالق  على  أعراض علیھم تظھر ال  قد  19-ككوفیدf المصابین األفراد بعض أن  من الرغم على
  19- لكوفید اإللكتروني  الموقع ھذا في  19-كوفید عن معلومات  على العثور  یمكن الحیاة. یھدد أن 19-وفیدلك یمكن أنھ إال  الوقت، من

    . األمراض مكافحة  لمركز التابع
 

 السالمة  قواعد  اتباع  على   الموافقة
 

  العودة  اختاروا  الذین مجتمعنا أعضاء  جمیع بین مشتركة  مسؤولیة   ")PCC("  المجتمعیة بورتالند كلیة في  19-كوفید  انتشار  من الحد یعد
  الصفوف  (استئناف  3506 رقم اإلدارة  مجلس  سیاسة بموجب   شخصیة.  وأحداث وأنشطة دورات  أي في   والمشاركة الجامعي  الحرم  إلى

  تقوم ])،Services and Classes Site-On Person,-In of ptionResum[ الموقع  وفي   الشخصي بالحضور والخدمات 
PCC 19 -لكوفید السالمة  "قواعد  باسم مجتمعة إلیھا (یُشار  19-بكوفید الخاصة السالمة  وإجراءات وبروتوكوالت  قواعد من عدد بتنفیذ

Rules Safety 19-[COVID("[   الجامعي الحرم مستخدمي من وغیرھم الطالب  تعرض  مخاطر من للتخفیف منھا محاولة في  
  أو أنشطة أو دورات أي  في والمشاركة  PCC (مجمعات)  حرم إلى  للوصول كشرط   المجتمعیة.  بورتالند كلیة  في  ونقلھ  19-لكوفید
  جمیع اتباع على  الطالب یوافق  أن  یجب خارجھ)، أو  الجامعي الحرم  داخل (سواء  الدراسي  الفصل  ھذا في  شخصي  بحضور أحداث 
  الصحیة والسلطة القانون متطلبات  ھذه 19-كوفید أمان قواعد تتبع الصلة.  ذات  األوقات جمیع في  بھا المعمول 19-كوفید أمان قواعد

  وصف  ویتم الجامعي الحرم حول المھمة السالمة بقواعد تذكیرات  تُنشر  الظروف. تغیر مع  آلخر وقت من تحدیثھا ویمكن بھا، المعمول
  موقع  على  كورونا فیروس یسببھ الذي 19- كوفید موارد  صفحة  على كامل بشكل المجتمعیة بورتالند  كلیة ل التابعة 19-كوفید أمان قواعد
    مراجعتھا. على الطالب یُشجع والتي  االلكتروني، الكلیة
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  الحرم  في  وجودھم  أثناء الطالب على  المطبقة  19-بكوفید الخاصة  ة السالم قواعد جمیع اتباع على أوافق  الموافقة،  ھذه توقیع خالل  من
  القواعد ھذه تُحدث  خارجھ).   أو الجامعي الحرم داخل  (سواء  شخصي بحضور أحداث  أو  أنشطة  أو دورات أي في  المشاركة أو  الجامعي

  بأیة  الطالب بإخطار PCC  ستقوم  أعاله.  ر المذكو 19-لكوفید اإللكتروني  الموقع رابط على إیجادھا ویمكن  منتظم، بشكل والمتطلبات
  الخاص  اإللكتروني البرید حساب  خالل من اإللكتروني، البرید طریق   عن بھا المعمول  19-لكوفید السالمة  قواعد في  مھمة تغییرات
    . PCC قبل  من بھا المأمور الصحي، بالعزل/الحجر  المتعلقة المتطلبات  جمیع  مراعاة علي یجب  بأنھ أفھم  إنني كما . PCC بطالب

 
  جمیع اتباع ،PCC حرم  في ولیس    PCCبـ مرتبط آخر  نشاط  أي أو التعاوني، التعلیم فرص   في  المشاركین الطالب  من أیًضا یُتوقع
    للنشاط.  المضیف أو بالموقع الخاصة  السالمة  قواعد

 
  على   PCC  ومجتمع   الطالب   وسالمة   صحة   حمایة   في   للمساعدة   للطالب   مھمة   طریقة   PCC  من   19- بكوفید   الخاصة   السالمة   قواعد   اتباع   یعد 

  األخرى،   التأدیبیة   غیر   اإلجراءات   أو   التثقیف   خالل   من   PCCلـ   التابعة   19- لكوفید   السالمة   لقواعد   االمتثال   عدم   معالجة   یمكن    أوسع.   نطاق 
    الطالب.   سلوك   قواعد   مدونة   في   علیھا   المنصوص   الطالب   سلوك   إجراءات   خالل   من   االمتثال   عدم   معالجة   فیھا   یتم   حاالت   ھناك   تكون   قد   ولكن 

 
 بالمخاطر  اإلقرار 

 
  الجامعي الحرم داخل (سواء  الشخصي بالحضور حدث  أو  نشاط أو دورة أي  في  والمشاركة  PCC (مجمعات) حرم  إلى  للوصول  كشرط 

 یلي:  ما على أشھد ،PCCبـ یتعلق فیما خارجھ)  أو
 

  السالمة قواعد  تنفیذ ذلك في  بما ، 19-كوفید انتشار  من للتخفیف  PCC اتخذتھا التي التدابیر  من الرغم على  أنھ وأقر  أفھم ●
  في  التواجد  أثناء 19-بكوفید أُصاب  أو لھا أتعرض قد  التي المخاطر  على  القضاء PCCلـ یمكن ال  ،19-بكوفید  الخاصة 

    خارجھ).  أو  الجامعي الحرم  داخل (سواء  شخصي   بحضور حدث  أو  نشاط  أو  دورة  في  المشاركة أثناء أو  الجامعي الحرم
 

  PCC بـ یتعلق فیما  أحضرھا شخصي  بحضور أحداث  أو  أنشطة  أو دورات أیة في  المشاركة  ولصالحي   طواعیة، أختار ●
  أو الشدید  المرض من المخاطر ذلك في  بما ،19-لـكوفید  المحتملة  والسالمة  الصحة  بمخاطر واالعتراف   الكامل الفھم مع

 ذلك.  لھا یعرضني التي الموت،
 

  قواعد  من  الرغم على  أنھ وأقر   أفھم  . 19-كوفید بخصوص  بالمخاطر  اإلقرار  ھذا قرأت  قد بأنني أقر  أدناه، ال" "إرس  على النقر خالل  من
  في   19-كوفید انتقال أو  لھا أتعرض  قد   التي المخاطر من  التخلص PCCلـ یمكن ال ،PCC تطبقھا التي  19-بكوفید الخاصة السالمة

  الجامعي الحرم داخل  (سواء أحضرھا  التي الشخصي  بالحضور األحداث  أو األنشطة  و أ بالدورات  یتعلق فیما  أو PCC (مجمعات)  حرم
 بنودھا على وأوافق  ھنا المقدمة  المعلومات  تماًما أفھم السالمة. قواعد جمیع اتباع على أیًضا  أوافق  كما  خارجھ). أو


	قم بإجراء فحص ذاتي يومي
	ارتدي غطاء للوجه
	حافظ على التباعد الجسدي
	اغسل يديك.
	تجهيز المساحات واللافتات
	استيعاب ذوي الحاجات الخاصة
	الإقرار بالمخاطر


