أعزائئ الطالب وأعضاء هيئة التدريس واألصدقاء بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
على مدار األسبوعين الماضيين ،عمل موظفو كلية المجتمع في مقاطعة هدسون لساعات طويلة لضمان تلبية احتياجاتكم في ظل الجائحة
غير المسبوقة التي ألمت بالعالم.
يُعد اإلثنين الموافق  30مارس يو ًما ها ًما بالنسبة لـكلية المجتمع في مقاطعة هدسون .حيث نقدم لكم تعليمات متميزة وشاملة باإلضافة
إلى خدمات نموذجية عن بُعد .يدرك فريق عمل فيروس كورونا التابع لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون أن هذه الطريقة الجديدة للتعلم
والعرض تنطوي على الكثير من التغيير بالنسبة للبعض .وأثناء التحول إلى التدريس والتعلم عن بُعد ،تم إشراك جميع أعضاء مجتمع
الكلية؛ ونتيجةً لذلك ،ال نثق بأننا سنجتاز هذه الفترة العصيبة فحسب ،ولكننا سنصبح في الواقع مؤسسة أفضل بفضل تكاتفنا معًا.
تضمنت مراسالتنا في  22مارس العديد من األسئلة الشائعة ( .)FAQ’sتتوافر جميع رسائل البريد اإللكتروني السابقة المتعلقة بفيروس
كورونا والتي تم إرسالها إليكم على الرابط التالي  .www.hccc.edu/Coronavirus-Resourcesيرجى قراءة هذه
المعلومات للتأكد من توافر معلومات دقيقة وكاملة لديكم.
نعلم أنه قد يكون لديكم المزيد من التساؤالت ومن ثم نعمل حاليًا على تقديم معلومات إضافية.
مع اكتشاف المزيد من حاالت اإلصابة بفيروس (كوفيد )19-في نيو جيرسي ،ماذا عساي أن أفعل؟
أصدرت وزارة الصحة في نيوجيرسي ( )NJDOHومركز نيو جيرسي لألمراض المعدية ( )CDSإرشادات بشأن االتصال الوثيق أو
العرضي بحالة مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس كوفيد .19-يرجى االطالع على الوثيقة المرفقة.
متى سينتهي فصل الربيع؟

من المقرر عقد آخر الفصول الدراسية و/أو االمتحانات النهائية خالل الفترة من الثالثاء الموافق  12مايو حتى اإلثنين الموافق  18مايو.
وإذا كنت مسجالً في دورة اللغة اإلنجليزية  101أو اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو اللغة اإلنجليزية التنموية ،فيرجى التحدث مع المعلمين
للحصول على جدول االمتحانات .كما أن الخميس الموافق  21مايو هو اليوم األخير لتقديم الدرجات إلى مكتب أمين السجل .ويشغل
جوزيف كانيليا  jcaniglia@hccc.eduمنصب العميد المؤقت لقسم اللغة اإلنجليزية واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ويسعده الرد على
تساؤالتكم.
ما البروتوكوالت المتبعة لدخول الحرم الجامعي أثناء إغالق الحرم الجامعي؟

تتمثل البروتوكوالت المتبعة أثناء إغالق الحرم الجامعي في عدم السماح ألي شخص بدخول الحرم الجامعي .فال يُسمح للطالب بدخول
الحرم الجامعي .حيث يجري تدريس جميع الفصول الدراسية وتقديم الخدمات عن بُعد بنسبة  100%في الوقت الحالي .كما أن الموظفين
الذين تم إخطارهم سابقًا بأنه سيتم االعتماد عليهم بصفة “أساسية” سيكون بإمكانهم دخول الحرم الجامعي إذا اقتضى األمر.
هل يتم توفير أجهزة كمبيوتر للطالب الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر محمول/كمبيوتر في المنزل؟

اشترت الكلية عددًا من أجهزة  Chromebookليقترضها الطالب .ينبغي للطالب تقديم نموذج طلب عبر الرابط التالي
 .www.hccc.edu/Coronavirus-Resourcesويجب على الطالب تقديم االسم بالكامل ورقم بطاقة الهوية والبريد
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اإللكتروني ورقم الهاتف .وبمجرد الموافقة ،سيتم االتصال بالطالب لتزويدهم بمعلومات للحصول على جهاز من أحد مخازن الطعام
بالكلية .وإذا احتاج أحد أفراد هيئة التدريس إلى جهاز ،يرجى االتصال بمساعد عميد القسم.
كيف يمكنني إكمال الدورات المعملية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ()STEM؟

تُجرى جميع دورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMعبر اإلنترنت .وتُجرى الدورات المعملية باستخدام أدوات
المحاكاة المعملية وغيرها من الوسائل التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس .كما يمكن ألعضاء هيئة التدريس تزويد الطالب بالبيانات
ومجموعات البيانات حتى يتمكن الطالب من إكمال التقارير المعملية .وللحصول على تفاصيل محددة ،يرجى االتصال بمعلمك أو
منسق الدورة.
هل من الممكن إكمال دورات فنون الطهي وال َخبز والمعجنات؟

نعم ،سيتم إجراء جميع الدورات المعملية عبر اإلنترنت طوال فصل الربيع .ويستخدم أعضاء هيئة التدريس مجموعة من جلسات
 WebExوالمحاضرات والمناقشات عبر برنامج  Zoomومقاطع فيديو  CAIالمسجلة مسبقًا إلى جانب االختبارات لضمان
إكمال مقررات فصل الربيع بسالسة .كما يتم إجراء الجلسات المعملية االختيارية من قبل أعضاء هيئة التدريس بمجرد عودة
التدريس الفعلي بالكلية.
هل سيتم إجراء اختبارات  NLN PAXوATI TEAS؟

تم تأجيل امتحانات  27مارس و 3أبريل .كما تتنازل الرابطة الوطنية للتمريض ( )NLNعن رسوم إعادة الجدولة بمجرد تحديد تواريخ
جديدة .وتعمل الرابطة الوطنية للتمريض ( )NLNحاليًا على خيار اختبار عن بُعد وتأمل في إطالقه خالل شهر أبريل.
تم تأجيل اختبارات  ATI TEASالمقررة في  17أبريل ،ويود قسم األشعة إعادة جدولتها مبدئيًا في يوم الثالثاء الموافق  19مايو .ال
تمتلك شركة االختبار خيار اختبار عن بُعد.
لدي خيار النجاح/الرسوب في الفصول الدراسية في فصل الربيع؟
هل سيكون َّ

نعم ،تم إرسال رسالة مهمة لجميع الطالب والموظفين يوم الجمعة الموافق  27مارس .بالنسبة لفصل الربيع  ،2020سيتمكن الطالب من
االختيار لتغيير الدرجة التقليدية باألحرف إلى ناجح/راسب .ويُسمح للطالب باختيار درجة ناجح/راسب حتى يوم الخميس الموافق 28
مايو  .2020وينطبق 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) .ويُنصح الطالب بالتشاور مع أعضاء هيئة
التدريس و/أو مستشاريهم لفهم إجراءات الدرجات البديلة.
إذا كانت لديك تساؤالت أو استفسارات أخرى ،فسنجيب عنها جميعًا وسنشارك اإلجابات في أقرب وقت ممكن .ومن األهمية بمكان قضاء
كثيرا.
الوقت الالزم لضمان دقة المعلومات واكتمالها قبل مشاركتها معك .كما نود أن نشكرك على صبرك المستمر فنحن نق ّدِره
ً
ضا؛ وال ننسى أننا نعمل في منظومة واحدة .فكلنا نفتقر إلى الكمال ،وكلنا خطاؤون .فمن
وينبغي التحلي بالصبر واللطف مع بعضنا بع ً
المنتظر مواجهة بعض التحديات الفريدة .والبد أن نتوقع هذ .سيكون هناك خلل تكنولوجي .مرة أخرى ،هذا أمر متوقع .وسيتم قياس
منحنى التعلم لدينا جميعًا هذا األسبوع .ومع ذلك ،نؤكد لك أنك ستستمر في تلقي تعليمات وخدمات عالية الجودة تحتاجها وتريدها
وتستحقها وتوقعتها من كلية المجتمع في مقاطعة هدسون.

ولكم جزيل الشكر!
الرؤساء المشاركون بفريق عمل فيروس كورونا (كوفيد )19-التابع لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
داريل جونز
كاثلين سميث وينينج

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.
MISSION STATEMENT: The mission of Hudson County Community College is to provide high quality educational opportunities that promote student success and

