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أعزائي الطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس واألصدقاء بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
يأمل فريق العمل المعني بفيروس كورونا أن تستمروا في الحفاظ على صحتكم واالعتناء بأنفسكم أنتم وأفراد عائالتكم .فمنذ العودة من عطلة الربيع،
يمر كل أسبوع ومعه مصدر إلهام وكذلك تحديات جديدة بالنسبة لنا .ولقد استلهمنا ثقافة الرعاية التي أظهرتموها لبعضكم البعض ،ومدى تكيفكم
مع الوضع الحالي ،على الرغم من التحول السريع إلى التعليم والتعلم عن بُعد ،وإيجاد موارد وطرق جديدة للتواصل .وندرك تمام اإلدراك طبيعة
التحديات التي سببها هذا الوباء ونؤكد لكم أنكم ستستمرون في تلقي التدريس والخدمات عالية الجودة التي تحتاجون إليها وتتوقعون الحصول عليها من
كلية المجتمع في مقاطعة هدسون .يرجى متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي @HudsonCCC :على  Twitterو HCCCofficialعلى
 Instagramللحصول على تحديثات بشأن مجموعة متنوعة من األخبار واألحداث.
يرجى مالحظة اإلعالنات والتذكيرات الهامة التالية:
•	عدم زيادة الرسوم الدراسية .تعمد الكلية إلى تجميد الرسوم الدراسية للعام الدراسي  .2021-2020وتلتزم بمساعدة الطالب على تحقيق
أهدافهم أثناء ممارسة الرعاية واالهتمام برفاهيتهم .وستظل الرسوم والتكاليف الدراسية للعام الدراسي  2021-2020بنفس المستويات المطبقة
حاليًا للعام الدراسي .2019-2020
•	يواصل اتحاد الطالب ،الذي يمكن التواصل معه عبر البريد اإللكتروني  ،SGA@hccc.eduالتخطيط لمجموعة متنوعة من األنشطة
االفتراضية .وندعو الطالب لالنضمام إلى ( The Student Cornerركن الطالب) على  Instagramكل يوم خميس الساعة 3:00
مسا ًء .وهذه األحداث التي يقودها الطالب هي منصات للطالب تمكنهم من اإلبالغ عن مخاوفهم ومشاركتها في خضم جائحة كوفيد 19-غير
المسبوقة.
•	تم إعادة تحديد موعد البدء إلى يوم الخميس الموافق  10ديسمبر الساعة  12ظهرا ً في مركز نيو جيرسي للفنون المسرحية في نيوآرك
( .)NJPACوفي األشهر السابقة لموعد البدء ،سيتاح للخريجين فرصة المشاركة في العديد من األحداث االحتفالية االفتراضية والمباشرة.
تهانينا مقد ًما!
•	تم تمديد خيار وضع درجات النجاح/الرسوب" للدورة الصيفية األولى .حيث يمكن للطالب المسجلين في الدورة الصيفية األولى والدورة
الصيفية  ONAاختيار وضع درجات النجاح/الرسوب حتى منتصف ليل األربعاء الموافق  15يوليو .2020
•	 تم االنتهاء من إنشاء مركز الطالب الجديد ،الكائن عنوانه في  81سيب أفينيو ،وتأثيثه بالكامل .لذا ترقبوا دعوتكم لحضور حفل االفتتاح
الرسمي الكبير بمجرد عودتنا إلى الحرم الجامعي.
•	فُتح باب التسجيل في فصلي الصيف والخريف .وتبدأ الدورة الصيفية األولى يوم  26مايو .2020
يمكنك التسجيل اآلن لتكون أول من يتلقى الدروس التعليمية.
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األسئلة الشائعة:
إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات ،يرجى ملء نموذج المخاوف المتعلق بفيروس كورونا على الموقع اإللكتروني _www.hccc.edu/Coronavirus
 .Resourcesومن جانبنا ،سنواصل الرد عليكم وتزويدكم بتحديثات دورية في هذا الصدد.
متى يمكننا أن نتوقع العودة إلى الحرم الجامعي؟
لقد أعلنا هذا األسبوع أنه سيتم تدريس الدورة الصيفية األولى عن بُعد .ونواصل مراقبة آخر التحديثات الصادرة عن المنظمات الحكومية ومنظمات الرعاية الصحية
وسنراسلكم في الوقت المناسب إلبالغكم بأي تحديثات تؤثر على الدورة الصيفية الثانية أو الفصل الدراسي المنعقد خالل الخريف .ورغم أننا نأمل في العودة إلى
الحرم الجامعي قريبًا ،نحرص على مواصلة تقديم الخدمات التعليمية عن بُعد إذا لم يكن من اآلمن العودة إلى الحرم الجامعي .ويتمثل هدفنا خالل هذه الفترة الحرجة
في الحفاظ على أمن المنتسبين إلى كلية المجتمع في مقاطعة هدسون.
ما الفرق بين الفصول الدراسية المقدمة بالكامل عبر اإلنترنت التي تحتوي على رمز الدورة " "ONوالتدريس عن بُعد؟
ال يُحدَّد للفصول الدراسية عبر اإلنترنت عادة ً وقت معين يلتقي فيه الطالب وأعضاء هيئة التدريس معًا .وطالما يتم االلتزام بالمواعيد المحددة ،يمكن إكمال عمل
الطالب في األيام واألوقات المناسبة حسب تفضيالت الطالب.
نظرا لعدم قدرتنا على تقديم فصول الدورة الصيفية األولى في الحرم الجامعي ،فإن التدريس عن بُعد في حاالت الطوارئ (الذي يُعرف بأنه تحول مؤقت في التعليم
ً
إلى وضع تعليم بديل بسبب حدوث أزمة) يُعد البديل المناسب للتدريس المباشر .باستخدام  Canvasو Zoomو WebExوغيرها من طرق التدريس ،يمكن
ألعضاء هيئة التدريس االلتقاء بالطالب خالل مواعيد الدروس المقررة أصالً أو تقديم عدد من أدوات وتقنيات التعلم عبر اإلنترنت لدعم التعلم الفعال وتحقيق نتائج
الدورة .وقد ُح ِدّدت مواعيد الدروس في قائمة الدورة إلتاحة عقد هذه االجتماعات عن بُعد.
هل ست ُتاح الفرصة للطالب الستكمال التقييمات الخاصة بدورة فصل الربيع؟
سيخضع الطالب لتقييم التعليم إلكترونيًا فيما يتعلق بفترة فصل الربيع ،على أن تبدأ فترة التقييم يوم  27أبريل وتنتهي يوم  12مايو .وستُرسل رسالة منفصلة بشأن
تقييمات الطالب في ظل ظروف خاصة إلى جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بدوام كامل والمساعدين وذلك يوم االثنين  20أبريل والتي ستضم مجموعة محددة
من المعلومات ألعضاء هيئة التدريس.
ماذا يمكنني فعله إذا واجهتُ صعوبة في أحد الفصول الدراسية ولم أتمكن من تقديم واجبات الدورة؟
نحن نتفهم أن العديد من الطالب قلقون بشأن التحول إلى التعليم والتعلم عن بُعد .كما ندرك أنه يوجد العديد من طالبنا في الصفوف األمامية في مكافحة مرض
كوفيد ،19-ويعمل بعضهم في مجال الرعاية الصحية ،ويوفر العديد منهم الرعاية للمسنين ،ويقدم بعضهم على العمل في الخدمات التطوعية ،ويشعر البعض اآلخر
بالحزن لفقدان األصدقاء وأفراد األسرة .ونحن نشجع الطالب الذين يواجهون صعوبة على االستفادة من الخيارات التالية:
•	التحدث إلى عضو هيئة التدريس ،معلمك ،لتحديد ما إذا كانت هناك طرق لتحسين أدائك األكاديمي ،أو للحصول على مساعدة إضافية ،أو للحصول على وقت
إضافي لتقديم الواجبات الدراسية.
•

االستفادة من دعم التدريس عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني .www.hccc.mywconline.com

•	التواصل مع المستشار أو عضو هيئة التدريس لمناقشة خيارات وضع درجات النجاح/الرسوب وتقدمك المحرز نحو اإلتمام .يمكن الحصول على نموذج "طلب
خاص لتغيير الدرجات" من خالل الموقع اإللكتروني التالي .http://www.hccc.edu/forms
هل هناك موعد جديد الختبار الرابطة الوطنية للتمريض قبل القبول ()NLN PAX؟
سيتلقى الطالب المحددون مسبقًا مكالمة هاتفية من خدمة االختبار عن بُعد التابعة للرابطة الوطنية للتمريض خالل األسبوع الذي يبدأ يوم
للطالب حينئ ٍذ اختيار تاريخ ووقت االختبار المناسب لهم.

 20أبريل .ويمكن
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تتضمن المتطلبات النموذجية لالختبار عن بُعد ما يلي:
•

أجهزة كمبيوتر محمولة/مكتبية (ال تدعم بعض شركات االختبار أجهزة  iPadواألجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة )Chromebook

•

سرعة إنترنت عالية

•

كاميرا ويب

•

بيئة اختبار هادئة وخالية من المشتتات (يستغرق اختبار الرابطة الوطنية للتمريض قبل القبول ( )NLN PAXحوالي ساعتين)

كيف يمكنني تلقي دعم التعلم عن بُعد للدورة الصيفية األولى؟

سنواصل تقديم ورش العمل ألعضاء هيئة التدريس والطالب .ويجب على أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون للطالب عبر اإلنترنت ألول مرة إكمال توجيه أعضاء
هيئة التدريس عبر اإلنترنت .ولتسهيل ذلك ،يقدم مركز التعلم عبر اإلنترنت ورش عمل يمكن أن تساعد أعضاء هيئة التدريس خالل عملية التحول.
التوجيهات عبر اإلنترنت
أعضاء هيئة التدريس< :انقر هنا> للتسجيل في "توجيه أعضاء هيئة التدريس عبر اإلنترنت"
الطالب< :انقر هنا> للتسجيل في "دليل طالب الفصول الدراسية إلى  :Canvasتوجيه "للطالب المتحولين للتعلم عبر اإلنترنت.
موضوعات ورش العمل عبر اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس :مناقشات فيديو تفاعلية عبر  ،FlipGridومسابقات ،وتحويل مقررك إلى  ،Canvasواستخدام المؤتمرات
عبر الفيديو في  ،Canvasومشاركة الموارد داخل  .Canvasيرجى التسجيل قبل  24ساعة على األقل .وتحقق من بريدك اإللكتروني للحصول على الرابط واالنضمام،
وعليك االنضمام قبل الموعد بمدة  10دقائق ألغراض اإلعداد .وإذا كنت تواجه مشكلة في التسجيل ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  col@hccc.eduباسمك وبريدك
اإللكتروني الخاص بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون ورقم هاتفك وورشة العمل التي ترغب في حضورها .كما يتم قبول الموضوعات عند الطلب.
مكتب أخبار الموارد البشرية
اإليداع المباشر  -رسالة تذكير ألولئك الذين لم يتم إعداد اإليداع المباشر لهم من أجل تجهيز المدفوعات .ترغب كلية المجتمع في مقاطعة هدسون ضمان استمرار دفع
الرواتب لجميع الموظفين دون انقطاع .ولضمان استالمك المدفوعات ،يعتبر الدفع اإللكتروني عبر اإليداع المباشر هو الخيار األفضل ونحن نشجعك على االشتراك في
اإليداع المباشر في أقرب وق ٍ
ت ممكن .يرجى التواصل مع مسؤول الموارد البشرية عبر البريد اإللكتروني  hr@hccc.eduللحصول على التعليمات .وتُتاح النماذج المطبقة
أيضًا على صفحة بوابة الموارد البشرية.
تسليط الضوء على موظفي الكلية – يسلط مكتب الموارد البشرية الضوء على موظفي كلية المجتمع في مقاطعة هدسون الذين يتمتعون بالشجاعة أو اإلنجازات البارزة أو
الصفات النبيلة أثناء تعزيزهم لمهمة الكلية وقيمها في عملهم اليومي .ويعد جميع موظفي الكلية مؤهلين بأن يتم تسليط الضوء عليهم .ويمكنك ترشيح فرد أو فريق من خالل
تعبئة استمارة الترشيح .يمكنك ترشيح موظف من هنا!
برنامج مساعدة الموظفين  -إذا واجهت صعوبة في التنقل ،عليك التوجه إلى موقع مساعدة الموظفين ( )EAPالخاص بك لطلب التوجيه والموارد الالزمة لك ولعائلتك .ويقدم موقع
مساعدة الموظفين الجديد نفس التجربة المفيدة التي اعتدت عليها ،بل وأكثر من ذلك .ويمكنك التعرف على الموقع الجديد من خالل زيارة الموقع اإللكتروني eap.ndbh.com
وتسجيل الدخول باستخدام رمز شركتك الحالي .اسم المستخدم hccc :كلمة المرورguest :

مرورا بكل واح ٍد منكم .ورغم مواجهتنا لهذه
يصرح وارن ريجبي ،رئيس اتحاد الطالب ،قائالً "نحن نمثل أحد أقوى المجتمعات التي رأيتها على اإلطالق وذلك بفضل إدارتنا
ً
المرحلة الحرجة ،غير أننا سنتمكن من التفوق على الجميع بمجرد أن تهدأ األمور .وال يمكنني االنتظار لرؤية كل واحد منكم في الحرم الجامعي قريبًا .وأشير في هذا الصدد،
كبيرا بشؤونكم ونتمنى استمرار النجاح عند انتقالكم الستكمال المدة المتبقية من الفصل الدراسي".
بأننا نولي اهتما ًما ً
رجا ًء حافظوا على سالمتكم وصحتكم!
الرؤساء المشاركون بفريق العمل المعني بفيروس كورونا (كوفيد )19-التابع لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
كاثلين سميث وينينج
داريل جونز
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