 07أبريل 2020
أعزائئ الطالب وأعضاء هيئة التدريس واألصدقاء بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
يجري العمل على أكمل وجه في األسبوع الثاني من التعليم الكامل عن بُعد .وننتهز هذه الفرصة لنشكركم على سعة صدركم ومرونتكم الدائ َمين
حيث نوفر لكم اإلرشادات والخدمات عالية الجودة التي تتوقعونها .ربما سمعتم أن هذا األسبوع قد يكون أسبوعًا صعبًا بشكل خاص بالنسبة لواليتنا
مؤخرا عن عدة أوامر
ودولتنا ككل .ومن المتوقع ازدياد أعداد حاالت الوفيات من اإلصابات المؤكدة بفيروس كوفيد ،19-فقد أعلن الحاكم فيل ميرفي
ً
تنفيذية جديدة (تمديد إعالن حالة الطوارئ للصحة العامة الصادر في  9مارس لمدة ثالثين يو ًما ،وإغالق جميع متنزهات الوالية والمقاطعة في والية
نيو جيرسي و إغالق جميع المدارس الحكومية بالكامل وأنواع معينة من التقييمات في المدارس العامة) .ونُشجعكم جميعًا على االلتزام التام بهذه
اإلجراءات .سنتجاوز هذا األمر وسنعود معًا قريبًا كمجتمع استثنائي متماسك في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون .يرجى مواصلة االلتزام بتطبيق
اإلبعاد االجتماعي فنحن ال نريد تسطيح المنحنى فحسب ولكن نريد إنهاء األزمة تما ًما.
خالل هذا األسبوع وما بعده ،يرجى تخصيص بعض الوقت لإلشادة بمن يواصلون تقديم الرعاية والخدمات األساسية للمحتاجين .فقد تمت اإلشادة
تقديرا لشجاعتهم أو إنجازاتهم المتميزة أو الصفات النبيلة التي تعزز مهمة كلية المجتمع في
مؤخرا في "تكريم موظفي هدسون"
بالعديد من زمالئنا
ً
ً
مقاطعة هدسون وقيمها في العمل اليومي .وهم جينغ يانغ (مدير تكنولوجيا المكتبات) وباتريشيا كالي (الرئيس التنفيذي للمعلومات) وجوزيف كانيجليا
شكرا لكم على كل ما قدمتموه!
(مساعد العميد المؤقت لقسم اللغة اإلنجليزية/اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية).
ً
يرجى مالحظة اإلعالنات والتذكيرات الهامة التالية:
الجمعة  10أبريل ،ستغلق الكلية احتفاالً بيوم الجمعة العظيمة .ومع ذلك ،يستمر تقديم جميع خدمات المكتبة عن بُعد من الساعة  8:00صبا ًحا حتى
الساعة  8:00مسا ًء يوم الجمعة ومن الساعة  11:00صبا ًحا حتى الساعة  4:00مسا ًء يومي السبت واألحد.
تم تمديد الموعد النهائي للمساعدة الطالبية الفيدرالية لتجديد المعونة الحكومية للعام الدراسي  2020-21حتى  1يونيو .2020
تتوافر خدمات التدريس عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني.www.hccc.mywconline.com :
يتوافر دعم "كانفس" للطالب على الموقع اإللكتروني:
https://www.hccc.edu/OnlineLearning/Resources-Online-Students/
يتوافر دعم الكلية لـ "كانفس" على الموقع اإللكترونيhttp://hccc.edu/COL-Strategy-Contingency-Plan/ :
للحصول على أفضل الممارسات التعليمية ،يرجى التواصل عبرCOL@hccc.edu :
للحصول على الدعم الفني لجلسات  ،WebExيرجى التواصل عبرITShelp@hccc.edu :
يقدم موقع برنامج مساعدة الموظفين الجديد إرشادات وموارد لك ولعائلتك .أصبح اآلن من السهل أكثر من أي وق ٍ
ت مضى مراجعة واستخدام الخدمات
التي تعد جز ًءا من استحقاقات الموظفين المجانية .يمكنكم التواصل اليوم عبر الموقع اإللكتروني .www.eap.ndbh.com :يمكن أيضًا العثور
على قائمة بجلسات التدريس وورش العمل اإللكترونية القادمة في الوثيقة المرفقة.
بيان أهداف الكلية :تتمثل مهمة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في توفير فرص تعليمية عالية الجودة تُعزز نجاح الطالب ويسهل الوصول إليها فضالً عن كونها
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فيما يلي مجموعة من األسئلة الشائعة (.)FAQ's
إذا كان لديكم أية أسئلة أو استفسارات ،فيرجى ملء نموذج المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا على الموقع اإللكتروني www.hccc.edu/
 .Coronavirus_Resourcesسنستمر في الرد عليكم وتزويدكم بالتحديثات بانتظام.
كيف أعرف ما إذا كان خيار "ناجح/راسب" مناسبًا لي أم ال؟
ً
منذ اإلعالن عن توفر خيار "ناجح/راسب" ،تلقينا العديد من األسئلة والتعليقات .وبالتالي ندرك ثِقل هذا القرار وأهميته .نتيجة لذلك ،نشارك الوثيقة
المرفقة (خيار "ناجح/راسب" بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون) .ونأمل أن تقدم هذه الوثيقة إرشادات أوضح ستساعدكم في عملية اتخاذ القرار.
ويمكنك إرسال "طلب خاص لتغيير الدرجات" المتوفر على الموقع اإللكتروني  www.hccc.edu/formsإلى معلمك في أي وقت قبل الساعة
 11:59مسا ًء يوم  28مايو  .2020ودائ ًما ما نشجع الطالب على التحدث مع مستشاريهم األكاديميين ومعلميهم ومنسقي البرامج و/أو العمداء
المساعدين قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تفضيالت الدرجات الخاصة بهم.
هل يتم توفير أجهزة كمبيوتر للطالب الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر محمول/كمبيوتر في المنزل؟
يمكن للطالب الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر استعارة جهاز  Chromebookمن الكلية .وعلى هؤالء الطالب تقديم طلب على الموقع اإللكتروني:
 .https://cm.maxient.com/reportingform.php?HudsonCountyCC&layout_id=5تأكد من كتابة االسم بالكامل ورقم
تعريف الطالب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون .ويجب على الطالب إعادة أجهزة  Chromebookإلى الكلية
عقب إنهاء التعلم عبر اإلنترنت.
هل ستتم تقييمات الصف لفصل الربيع عبر اإلنترنت؟
سل تقييمات الدورة عبر
نعم .ينطوي التزامنا األكاديمي على جزء مهم أال وهو تلقي مالحظات بشأن كيفية تلبية أعضاء هيئة التدريس للتوقعات .وتُر َ
البريد اإللكتروني إلى جميع الطالب في  27أبريل أو قبله .ومن ثم يتلقى الطالب تذكيرات عبر البريد اإللكتروني حتى تاريخ اإلغالق .وبعد تاريخ
اإلغالق ،سيتم استالم تقييمات الدورة ومشاركتها مع األقسام األكاديمية.
هل ستتم دراسة جميع الفصول عبر اإلنترنت بالنسبة لدورات الصيف والخريف القادمة؟
قرارا بشأن حالة الدورات الصيفية عبر اإلنترنت قريبًا .لذا نطلب منكم
تُح ّدِد الكلية حاليًا مسار العمل لدورات الصيف والخريف .وبالتالي تُصدِر الكلية
ً
التحلي بالصبر وسنتخذ هذه القرارات بعناية.
ما الخدمات االستشارية المتاحة للطالب خالل هذه الفترة الصعبة؟
أنتم ركن ركين بالنسبة لنا ومن ثم نبذل قصارى جهدنا للمحافظة على رفاهيتكم .وفي ظل تداعيات فيروس كوفيد 19-التي ألمت بنا جميعًا ،تتوافر
خدمات وموارد استشارات الصحة العقلية والعافية على الموقع اإللكترونيhttps://myhudson.hccc.edu/mental-health- :
counseling-wellness-center
يمكن االتصال بالسيدة دورين بونتياس ،المدير المساعد في قسم االستشارة والعافية مباشرة ً على الموقع اإللكترونيdpontius-molos@hccc.edu :
أو االتصال على رقم .)201( 360-4229
نحن نتفهم التحديات التي سببها هذا الوباء ونؤكد لك أنك ستستمر في تلقي تعليمات وخدمات عالية الجودة تحتاجها وتوقعتها من كلية المجتمع في
مقاطعة هدسون .ونلتزم دائ ًما بنجاحك.
شكرا جزيالً!
ً
الرؤساء المشاركون بفريق عمل فيروس كورونا (كوفيد )19-التابع لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
كاثلين سميث وينينج
داريل جونز

بيان أهداف الكلية :تتمثل مهمة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في توفير فرص تعليمية عالية الجودة تُعزز نجاح الطالب ويسهل الوصول إليها فضالً عن كونها
شاملة ومرتكزة على التعلم.
are accessible, comprehensive, and learning centered.
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