 29مارس 2020
كلية المجتمع في مقاطعة هدسون خيار ناجح/راسب بالنسبة لفصل الربيع 2020
ال تتوانى كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في االلتزام بدعم طالبها وضمان عدم تأثُر تقدم الطالب األكاديمي سلبًا بجائحة فيروس كوفيد 19-غير
صا على تخفيف مخاوف الطالب ،نعلن أنه بالنسبة لفصل الربيع  ،2020سيتمكن الطالب من االختيار لتغيير
المسبوقة .ومع تبني هذه الروح ،وحر ً
الدرجة التقليدية باألحرف إلى ناجح/راسب.
ويُسمح للطالب باختيار درجة ناجح/راسب حتى يوم الخميس الموافق  28مايو  ،2020بعد أسبوع واحد من الموعد النهائي ألعضاء هيئة التدريس
لتقديم الدرجات النهائية (يُتاح يو ًما واحدًا لالحتفال بعطلة يوم الذكرى) .وينطبق خيار ناجح/راسب على جميع دورات فصل الربيع ( 2020الدورات
التقليدية ودورات البداية المتأخرة والدورات عبر اإلنترنت "أ" و"ب" واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والتعليم التنموي ودورات فنون الطهي).
ويُسمح للطالب باختيار تعيين دورة أو أكثر لتُس َّجل نتيجتها على أنها ناجح/راسب .ويُنصح الطالب بالتشاور مع أعضاء هيئة التدريس و/أو مستشاريهم
لفهم إجراءات الدرجات البديلة في ضوء النتائج المترتبة على المسار الوظيفي أو التخصص األكاديمي.
ولن يتمكن الطالب في بعض البرامج من استخدام خيار ناجح/راسب .وينبغي للطالب في البرامج التالية التشاور مع مستشارهم لتحديد ما إذا كان
بإمكانهم تحديد خيار ناجح/راسب في أي دورة أم ال :التعليم؛ والتمريض وما قبل التمريض؛ والتمريض العملي؛ واألشعة؛ وعلم المسعفين؛ وفنيو
الطوارئ الطبية؛ ومساعدو العالج الوظيفي .وبالنسبة لهذه البرامج ،تتوافر قائمة بالمستشارين ومعلومات االتصال بهم في نهاية هذه الوثيقة.
ُحول أمين السجل ،بمجرد إخطاره من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس ،الدرجات  Cأو أعلى إلى
وبالنسبة للطالب الذين اختاروا خيار ناجح/راسب ،ي ّ ِ
"ناجح" والدرجات " "Dو" "Fإلى "راسب" .لن تؤثر الدرجات "ناجح" أو "راسب" على المعدل التراكمي للطالب ( .)GPAولن يحصل الطالب الذي
حصل على درجة "راسب" على أي رصيد ،ولن تؤثر الدرجات على المعدل التراكمي ،وسيتعين على الطالب إعادة الدورة.
سيُطلب من الطالب إخطار معلمهم كتابيًا (عبر البريد اإللكتروني) برغبتهم في إكمال الدورة التدريبية على أساس ناجح/راسب بحلول الساعة 11:59
مسا ًء يوم  28مايو  .2020وتنتقل الطلبات المستلمة بعد ذلك التاريخ إلى عملية االستئناف الخاصة بالدرجات في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون.
وينبغي إرسال الطلب مرفقًا بنموذج "طلب خاص لتغيير الدرجات" بحيث يمكن لعضو هيئة التدريس الموافقة عليه وإرساله إلى أمين السجل .يمكن
الحصول على النموذج من خالل الموقع اإللكتروني التالي http://www.hccc.edu/forms/
األسئلة الشائعة
هل تؤثر درجة "ناجح" أو "راسب" على المعدل التراكمي للطالب بالسلب أو اإليجاب؟
ال ،لن تؤثر الدورات التي تحمل درجة "ناجح" أو "راسب" على المعدل التراكمي ،وبالتالي ،لن تؤثر على الدرجة األكاديمية بالسلب أو اإليجاب .ولن
يتم احتساب درجة "ناجح" أو "راسب" ضمن المعدل التراكمي ،ولكن األهم من ذلك أن الطالب الذي حصل على درجة "راسب " لن يحصل على
رصيد للطالب .باإلضافة إلى ذلك ،إذا اختار الطالب خيار درجة ناجح/راسب لدورة دراسية أساسية وحصل فيها على درجة "راسب" ،يتعين عليه إعادة
الدورة .وعند تحديد خيار ناجح/راسب ،ينبغي للطالب استشارة مستشارهم.
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هل يمكن للطالب تحديد خيار ناجح/راسب ألي فصل دراسي؟
نعم ،يمكنهم تحديد خيار ناجح/راسب ألي فصل دراسي باستثناء فصول البرامج التالية :التمريض وما قبل التمريض؛ والتمريض العملي؛ واألشعة؛
وعلم المسعفين؛ وفنيو الطوارئ الطبية؛ ومساعدو العالج الوظيفي؛ والتعليم .بالنسبة لطالب هذه البرامج ،ينبغي لهم استشارة المستشارين بخصوص
درجة ناجح/راسب.
هل يمكن للطالب اختيار ناجح/راسب لفصول دراسية في تخصصهم؟
نعم ،يمكنهم تحديد خيار ناجح/راسب لفصول دراسية في تخصصهم .وال تُحتسب الدورات الدراسية التي تم الحصول على درجة "ناجح" أو "راسب"
فيها ضمن المعدل التراكمي (.)GPA
هل يمكن لطالب التجريب األكاديمي االستفادة من خيار ناجح/راسب؟
تأثيرا على المعدل التراكمي إذا اختاروا ناجح/راسب .وال يُوصى بخيار
نعم ،ولكن الطالب الذين يحتاجون إلى تحسين وضعهم األكاديمي لن يروا
ً
ناجح/راسب لطالب التجريب األكاديمي أو الذين يحاولون رفع معدلهم التراكمي ،سواء بشك ٍل عام أو ضمن تخصصهم.
هل سيؤثر خيار ناجح/راسب على المساعدات المالية للطالب؟
رض ( ،)SAPفلن يؤثر تحديد خيار ناجح/راسب على المساعدات المالية للطالب .ويُوصى بأن يتصل
طالما استمر الطالب في إحراز تقدم أكاديمي ُم ٍ
الطالب بمكتب المساعدات المالية قبل تحديد خيار ناجح/راسب .كما تراعي تقييمات التقدم األكاديمي الظروف االستثنائية المحيطة بفصل الربيع .2020
هل يمكن لطالب المنح الدراسية الذين يتعين عليهم الحفاظ على معدل تراكمي معين تحديد خيار ناجح/راسب؟
نعم ،يمكن لهؤالء الطالب تحديد خيار ناجح/راسب.
هل يمكن لطالب برنامج االمتياز استخدام خيار ناجح/راسب؟
نعم ،يُسمح لطالب برنامج االمتياز المسجلين حاليًا في دورة امتياز واحدة على األقل تحديد خيار ناجح/راسب للفصل الدراسي (الفصول الدراسية)
خالل فصل الربيع  2020واإلبقاء على مشاركتهم في برنامج االمتياز.
هل سيتم نقل درجة ناجح إلى مدرسة أخرى؟
رغم عدم قدرتنا على ضمان قبول مدرسة أخرى للدورات التي تم الحصول عليها بنظام خيار ناجح/راسب ،إال أننا نأمل أن تتفهم جميع الكليات
والجامعات األمريكية التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الطالب حاليًا.
هل بإمكان الطالب الذي حصل على درجة "ناقص" ( )Iأو "إعادة" ( )Rطلب درجة ناجح/راسب؟
نعم ،يُطبَّق الموعد النهائي ذاته وهو الساعة  11:59مسا ًء يوم  28مايو .2020
معلومات االتصال بالمستشارين :بالنسبة لقسم التعليم ،يرجى االتصال بأي ٍ مما يلي :أليسون ويكفيلد  awakefield@hccc.eduأو روبن سنجر
 rsinger@hccc.eduأو أنجيال باك  .apack@hccc.eduبالنسبة لقسم التمريض والعلوم الصحية ،فإن المستشارين األكاديميين لألقسام
النهارية والمسائية هم غريس فريم  ،gfrane@hccc.eduماري إلين تشفيك  ،mcvek@hccc.eduروثان كيلمان ،rkelman@hccc.edu
كاثلين ميهان هارت  .kmeehan-hart@hccc.eduكما أن مستشارا برنامج عطلة نهاية األسبوع هما لوري بيرد  lbyrd@hccc.eduويلينا
الندا .ylanda@hccc.edu
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