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،هدسون
مقاطعة
أعزائي الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون واألصدقاء بكلية المجتمع
Dear HCCC Students, Faculty,
Staff,
andفي
Friends,
Our fifth
of البعض
remote
learning
has
begun.
Weالدعم
continue
be inspired
byعن
theالتعلم
level
support
and
نتكيف
 الذيweek
في الوقت
ولبعضنا
للطالب
المقدّم
والتشجيع
مستوىto
نستلهم
 وما زلنا.بعد
منof
الخامس
أسبوعنا
لقد بدأ
encouragement
that
is
being
shown
to
students
and
to
each
other
as
we
adjust
to
different
modalities.
. ويمثل إبداع أعضاء هيئة التدريس لدينا ومرونتهم في تعليم وإشراك الطالب السمة المميزة لنا كمؤسسة مسؤولة.فيه مع الطرق المختلفة
The creativity and flexibility of our faculty to teach and engage students is a hallmark of who we are
 وأود أن أقتبس هنا.ونحن هنا من أجلكم وملتزمون بالسعي إلى إيجاد أفضل الطرق إلعادة الجميع معًا بأمان إلى الحرم الجامعي قريبًا
as a caring institution. We are here for you and we are committed to finding the best ways to bring
.ٍد منكمperfectly
تجاه كل واحcaptures
مدى التزامنا
تمامًا
تصف
مقولة
everyone back together safely on campus soon. The following quote
the
spirt
of our
commitment to each of you.
،" مايك سوريل. لن تزدهر من مؤسسات التعليم العالي سوى تلك التي تكون أقل هوسًا بالتقاليد وأكثر حبًا لطالبها،"في هذه البيئة الجديدة
“In this new environment, higher education institutions that are less in love with tradition and
in love
كوينmore
كلية بول
رئيس
with their students will be the ones that thrive.” Mike Sorrell, President Paul Quinn College
:يرجى مالحظة اإلعالنات والتذكيرات الهامة التالية
Please note the following important announcements and reminders:

 وسوف نواصل. كنا قد أعلنا أن التعليم عبر اإلنترنت بشكل كامل سيستمر خالل الفصل الصيفي الثاني، أبريل22 •	في يوم األربعاء
•
On Wednesday April 22, we announced that fully online instruction will continue through the
الجامعي
حرمناII إلى
العودة
نتمكن
نأملcontinue
 وإننا.الصيف
لطالبنا خالل
 والرسوبgrading
درجات النجاح
تسجيل
بدورنا
summer
term.
Weمنwill
in أن
turn
to offer
the Pass/Fail
option
toخيار
our تقديم
students
بهمthrough
والمجتمع المنوط
الرعاية الصحية
قطاعallقادة
وتوجيهات
مشورة
بالطبع على
سيعتمد
 وهو ماa،الخريف
مرة أخرى في
the summer.
We are
hopeful
that
we will
be able
to begin
returnفصل
to campus
in the
fall, but
of course
will depend
upon
and guidance
of our
careتقييم
التباعد
متطلبات
 تلبيةthat
سيتعين علينا
 فإنه،الجامعي
عدنا للحرم
 إذاthe
وحتىadvice
.والسالمة العامة
على الصحة
األمرhealth
تداعيات ذلك
and
community
leaders
as
they
assess
the
safety
implications.
Even
if
we
do
return,
we
will need
 ويعمل أعضاء هيئة التدريس والقادة األكاديميون لدينا على توسيع نطاق.االجتماعي في الفصول الدراسية وغيرها من المرافق
to address social distancing requirements in classrooms and other facilities. Our faculty and
 والترتيبات األخرى الالزمة الستيعاب "الوضع،الدورات المختلطة التي تجمع بين التعليم عبر اإلنترنت والتعليم داخل الكلية
academic leaders are working on the expansion of hybrid courses that combine online and
ومناقشة كيف
لمشاركة األفكار
يوم الخميسand
ظهرother
التدريسarrangements
اإلنترنت ألعضاء هيئة
 ندوة خاصة عبرthe
“ ُتعقدnew
وسوفnormal.
."الطبيعي الجديد
on-the-ground
instruction,
to accommodate
” A special
للحرم
العودة
webinar for faculty is being held at noon this Thursday to discuss what.الجامعي
a return
looks
likeستكون
and to
share ideas.
 وقد يعني ذلك أن يكون. سيكون التدريس عن بُعد خالل كال الفصلين الدراسيين الصيفيين األول والثاني:•	الفصالن الدراسيان الصيفيان
• محددةSummer
terms:عبر
Both
summer
I and
II will
delivered
This
mayبنسبة
mean
100%
اإلنترنت في مواعيد
الدروس
يعني تقديم
أو قدsummer
)(غير متزامنة
مرنةbeجدولة
بالكامل معremotely.
عبر اإلنترنت
100%
التدريس
online with flexible scheduling (asynchronous) or it may mean classes will meet online at
www.hccc.edu/schedule
الموقع اإللكتروني
علىcoming
 لكل درسdays,
التوضيحية
 سنحدّث،القادمة
وفي األيام
scheduled times (synchronous).
In the
we المالحظات
will be updating
the notes
for.)(متزامنة
each
.الدرس
مع تقديم تفاصيل بشأن كيفية
class at www.hccc.edu/schedule with details about how the class
willتقديم
operate.
• واألهم
Registration
forيختار
summer
forلجميع
ALL students.
REGISTER
NOW
.الدروس التعليمية
أول منand
لتكونfall
اآلنclasses
 التسجيلare
يمكنكopen
.الطالب
والخريف متاح
فصول الصيف
فيand
•	التسجيل
beالتنسيب
at theخالل
head
the lineهto
select
classes.
Importantly,
nowأصبح
haveالطالب
an option
الذاتي
فمنof.)DSP(
الذاتيyour
التنسيب
من خالل
 التنسيب الذاتيstudents
لديهم اآلن خيار
 ذلك أنto
من
ّالموج
self-place through Directed Self-Placement (DSP). With Directed Self-Placement, students
 يختار الطالب مستوى الدورة، وفي نهاية االستبيان.توقعات الدورات متبوعة باستبيان موجز/ يستعرض الطالب أوصاف،الموجّ ه
review course descriptions/expectations followed by a brief questionnaire. At the end of
.www.hccc.edu/remoteplacement
اإللكتروني
زيارة الموقعcourse
 يرجى،والتعليمات
التفاصيل
لالطالع على
المفضل
the questionnaire, students select
your preferred
placement.
For details
and .لهم
instructions
اإللكتروني
المجتمع في مقاطعة هدسون عبر البريدFor
كليةgeneral
اختبار وتقييم
االتصال بقسم
،العامة
لالستفسارات
go to www.hccc.edu/remoteplacement.
questions,
please يرجى
contact
HCCC
Testing and
Assessment at testing@hccc.edu (201) 360-4190
)201( 360-4190  أو على رقم الهاتفtesting@hccc.edu
ً تتمثل مهمة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في توفير فرص تعليمية عالية الجودة ُتعزز نجاح الطالب ويسهل الوصول إليها فضال:بيان أهداف الكلية
.عن كونها شاملة ومرتكزة على التعلم
are accessible, comprehensive, and learning centered.
MISSION STATEMENT: The mission of Hudson County Community College is to provide high quality educational opportunities that promote student success and

•

سلسلة التطوير المهني – ترقبوا تتمة سلسلة التطوير المهني للموظفين ،من الموظفين ،بالتعاون مع مختلف مجموعات وأقسام
الكلية .هل أنت مهتم باستضافة ورشة عمل أو برنامج حول الصحة أو السالمة أو التدريب أو التطوير المهني؟ يرجى التواصل مع
آنا كروبيتسكي عبر البريد اإللكتروني.akrupitskiy@hccc.edu :

•	تسليط الضوء على موظفي الكلية – يسلط مكتب الموارد البشرية الضوء على موظفي كلية المجتمع في مقاطعة هدسون المشهود
لهم بالشجاعة واإلنجازات البارزة والصفات النبيلة لدورهم في النهوض بمهمة الكلية وقيمها في عملهم اليومي .ويمكن لجميع
أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون تقديم ترشيحاتهم .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 ( – )EAPتشمل الخدمات تقديم المشورة واقتراحات الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة والنصائح
المالية والقانونية والعالج عبر اإلنترنت وغير ذلك .ويمكنك التعرف على الموقع الجديد من خالل زيارة الموقع اإللكتروني

 www.eap.ndbh.comوتسجيل الدخول باستخدام رمز شركتك الحالي .اسم المستخدم hccc :كلمة المرورguest :
•	اإليداع المباشر– تريد كلية المجتمع في مقاطعة هدسون ضمان استمرار دفع الرواتب لجميع الموظفين دون انقطاع .ولضمان
حصولكم على المدفوعات ،يعتبر الدفع اإللكتروني عبر اإليداع المباشر هو الخيار األفضل .يرجى التواصل مع مسؤول
الموارد البشرية عبر البريد اإللكتروني  hr@hccc.eduلمعرفة التعليمات .وتتوافر أيضًا النماذج المنطبقة على صفحة بوابة
الموارد البشرية.
األسئلة الشائعة
لقد سجلتُ للفصول الصيفية .ما الفرق بين الفصول المتزامنة وغير المتزامنة؟
مكان افتراضي
التعلم المتزامن هو نوع من التعلم الفعّال الذي يحدث في الوقت الحقيقي .وهذا يعني أنك تتفاعل مع زمالئك ومعلمك في
ٍ
معين ،من خالل وسيلة معينة عبر اإلنترنت ،بشكل منتظم ومتكرر وفي وق ٍ
ت محدد .ويمكن أن تشمل طرق التعلم المتزامن عبر اإلنترنت
عقد مؤتمرات بالفيديو والمكتبات االفتراضية والمؤتمرات عبر الهاتف والدردشة المباشرة ومحاضرات البث المباشر.
أما التعلم غير المتزامن فيحدث وف ًقا لجدولك الزمني .وفي حين أن الدورة الدراسية أو المدرس أو برنامج الدرجة العلمية سيوفر مواد
للقراءة ومحاضرات للمشاهدة وواجبات دراسية الستكمالها واختبارات للتقييم ،فإن لديكم القدرة على الوصول إلى هذه المتطلبات
واستيفائها في إطار زمني مرن .ويمكن أن تتضمن أساليب التعلم غير المتزامن عبر اإلنترنت وحدات الدروس الموجهة ذاتيًا ومالحظات
المحاضرات النصية والمحاضرات المسجلة مسب ًقا والبث الصوتي الرقمي والمكتبات االفتراضية والتبادالت عبر لوحات المناقشة و/أو
منصات وسائل التواصل االجتماعي .ويقدم لك التعلم غير المتزامن المواد ولك خيار إكمالها أو عدم إكمالها حسب رغبتك.
وستتضمن العديد من نماذج التعلم المختلط مزيجً ا من التعلم عبر اإلنترنت غير المتزامن والمتزامن.

بيان أهداف الكلية :تتمثل مهمة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في توفير فرص تعليمية عالية الجودة ُتعزز نجاح الطالب ويسهل الوصول إليها فضالً
عن كونها شاملة ومرتكزة على التعلم.

كيف أعيد الكتب المدرسية المستأجرة لفصل الربيع وأحصل على الكتب الصيفية بطريقة آمنة؟
عمليات إعادة الكتب المستأجرة لفصل الربيع:
سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني خالل األسبوعين المقبلين تتضمن ملصق شحن مجاني إلعادة كتبك .ويرجى التأكد من كتابة اسمك وعنوان
بريدك اإللكتروني ورقم الهاتف المرتبط بحسابك حتى نتمكن من معالجتها.
الكتب المدرسية للفصل الدراسي الصيفي األول:
إذا كنت ترغب في شراء كتبك الصيفية ،فإنها متاحة على موقعنا اإللكتروني التالي  .www.hcccshop.comما عليك سوى إدخال رقم هوية
الطالب الخاص بك ،وتحديد الفصل الدراسي المناسب وستظهر جميع الكتب التي ستحتاجها .أو يمكنك -بدالً من ذلك -البحث حسب رقم تعريف
الدورة التدريبية إذا كنت تبحث عن فصل معين.
ولقد نشرنا خيار الكتاب اإللكتروني لمواد الدورة التدريبية الخاصة بك كلما أمكن ذلك .ويرجع ذلك ألسباب متنوعة :ستتمكن من الوصول إلى
كتابك في غضون دقائق ،دون القلق بشأن الشحن .والكتب اإللكترونية بشكل عام أقل تكلفة بكثير من الكتب الورقية .وال يمكننا ضمان عدم تأثر
الناشرين ومخازنهم بعدوى كوفيد ،19-وهذه هي أفضل طريقة لضمان حصولك على المواد الخاصة بك دون مشكلة .كما أن خدمات الشحن غير
منتظمة في أحسن أحوالها هذه الفترة.
وبالنسبة للفصول التي لم نتمكن من توفير كتب إلكترونية بها ،سنرسل لك كتبك مجا ًنا وبأكثر الطرق فعالية .وال يُنصح باختيار الدفع مقابل
التوصيل لليلة واحدة أو في اليوم الثاني ألن هذا كان غير منتظم بشكل خاص مؤخرً ا.
بعد إعادة تحديد موعد حفل التخرج يوم الخميس  10ديسمبر  ،2020ما أنشطة االحتفال المخطط لها للخريجين؟
في األسبوع الماضي ،تم إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الخريجين من  graduationevents@hccc.eduيتضمن معلومات حول طرود
االحتفال بالتخرج ،وفعاليات تسليط الضوء على وسائل التواصل االجتماعي وغير ذلك .وإذا كنت أحد طالب فصل التخرج لهذا العام الدراسي،
فيرجى استيفاء نموذج التخرج حتى تكون لدينا المعلومات الالزمة إلرسال طرد االحتفال إليك.https://tinyurl.com/hcccgradpackage :
مبروك دفعة !2020
إذا تم إلغاء أمر البقاء في المنزل ،هل ستواصل كلية المجتمع في مقاطعة هدسون تقديم الفصول الدراسية الصيفية عن طريق التعليم عن بعد
أم ستقدم الفصول الدراسية في الحرم الجامعي؟
سيستمر تقديم جميع الفصول عن طريق التعليم عن بعد أو عبر اإلنترنت في الفصلين الدراسيين الصيفيين األول والثاني .أعلن الحاكم فيل ميرفي
مؤخرً ا أن أمر البقاء في المنزل الذي كان ساريًا منذ  21مارس سيظل ساريًا بالكامل إلى حين إشعار آخر ،وأنه إلعادة فتح نيوجيرسي ،يجب أن
تتحقق أربعة عوامل :انخفاض مستمر في المنحنى ،وفحص واسع النطاق ،وتتبع مخالطي المرضى وأماكن آمنة لعزل األشخاص .حتى ذلك الحين:
•

نراقب الوضع عن كثب

•

نهتم بشأن قدرة الطالب على إنهاء واجباته الدراسية

•

نهتم بصحة وسالمة مجتمعنا

كما هو الحال دائ ًما ،سنستمر في التخطيط والتواصل بشفافية واحترافية وسرعة.
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

بيان أهداف الكلية :تتمثل مهمة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في توفير فرص تعليمية عالية الجودة ُتعزز نجاح الطالب ويسهل الوصول إليها فضالً
عن كونها شاملة ومرتكزة على التعلم.

