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دكتور /كريستوفر إم ريبر،

 16مارس 2020

تحديث بشأن التخطيط لفيروس كورونا
األعزاء طالب كلية مقاطعة هدسون المجتمعية ،السادة األفاضل أعضاء هيئة التدريس والموظفين،
أكتب اليوم ألوضح لكم آخر المستجدات بشأن الخطوات اإلضافية التي نتخذها لمواجهة التحديات غير المسبوقة المتعلقة بفيروس
اعتبارا من  30مارس ،عندما يعود الطالب لمواصلة أداء واجباتهم الدراسية بعد انقضاء عطلة الربيع الممتدة التي
كورونا اإلنترنت
ً
بدأت اليوم .وأشكر أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب الذين يستعدون ألداء واجباتهم الدراسية عبر اإلنترنت لدعم هدفنا
المشترك المتمثل في ضمان قدرة جميع الطالب على الحفاظ على التقدم الدراسي خالل هذه الفترة الحرجة النتشار مرض كوفيد.-19
إن تمديدنا لعطلة الربيع والتحول إلى التعليم عبر اإلنترنت حتى إشعار آخر يتوافق تما ًما مع بيان الحاكم ميرفي الذي أصدره اليوم
والذي يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار الفيروس وج ًها لوجه.
بعد ظهر اليوم ،شاركتُ أعضاء من مجلس الوزراء في اجتماعات افتراضية مع رؤساء وموظفي كليات وجامعات نيو جيرسي ووزيرة
اعتبارا من يوم
التعليم العالي بالوالية زكية سميث إليس .وتلقينا توضي ًحا مفاده أن بيان الحاكم بشأن “إغالق” الكليات والجامعات
ً
األربعاء الموافق  18مارس يتعلق بإلغاء التعليم المباشر وج ًها لوجه داخل الفصل واالنتقال إلى التعليم عبر اإلنترنت لحين إشعار آخر،
اعتبارا من يوم األربعاء ،على الرغم من أننا ندعم
وهو ما حققناه بالفعل .وال يوجد حاليًا توجيه بإنهاء جميع عمليات الكلية الميدانية
ً
تما ًما نقل وسائل الدعم والخدمات من الكلية إلى خارج الحرم الجامعي إلى أقصى حد ممكن في األيام القادمة .ومن المحتمل تقديم عدد
صغير من الخدمات األساسية التي سنحتاجها لمواصلة العمل في الحرم الجامعي بهدف دعم الطالب.
يجري التخطيط لعمليات الدعم عبر اإلنترنت بصورة جيدة ،ويقدم بعض الموظفين حاليًا الخدمات عن بُعد .وطلبتُ من مجلس الوزراء
التعجيل بوضع خطط نقل معظم مكاتب الكلية وخدماتها إلى مواقع بعيدة في أقرب وقت ممكن ،باإلضافة إلى وضع خطط واضحة بشأن
كيفية استمرار جميع الموظفين في العمل على دعم طالبنا وكليتنا خالل هذه الفترة المليئة بالتحديات .ويمكنكم التطلع إلى االستماع من
قادة ومشرفي مجلس الوزراء في وقت مبكر من الغد بشأن مراجعة هذه الخطط والتعجيل بتنفيذها.
أوصيكم بمراجعة رسالتي التي قدمتها في  12مارس  2020إلى مجتمع الكلية والمنشورة على الموقع اإللكتروني الخاص بكلية
مقاطعة هدسون المجتمعية .وال يزال جوهر هذه الرسالة صحي ًحا تما ًما .وتتمثل أهدافنا الرئيسية في تحقيق مهام التدريس والتعلم لدينا
مع ضمان صحة وسالمة طالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار.
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سنواصل تقديم الدعم لجميع الموظفين المرضى أو الذين يحتاجون إلى رعاية أفراد أسرتهم أو رعاية أطفالهم بسبب إغالق المدارس
دون فرض أي عقوبة عليهم أو التأثير على استحقاقاتهم .وسيستمر جميع الموظفين العاملين سوا ًء العاملين بدوام كامل أو بدوام جزئي،
بما في ذلك الطالب الذين يعملون ويدرسون في آن واحد ،في تقاضي رواتبهم .ونتوقع أن يواصل الجميع العمل على دعم طالبنا،
سوا ًء على أرض الواقع أو عبر اإلنترنت أو في أي مواقع أخرى.
سيواصل فريق العمل المعني بمكافحة مرض كوفيد -19تزويدنا جميعًا بالمعلومات وتقديم الدعم والرد على األسئلة على مستوى الكلية.
يرجى توجيه أسئلة محددة بشأن خطط وحدتكم واحتياجاتها إلى المشرف المباشر.
سنحرص على مراقبة الظروف المتغيرة كما سنُجري التعديالت بشفافية كاملة مع جعل سالمة مجتمع الكلية على رأس أولوياتنا.
حافظوا على سالمتكم!
مع خالص االمتنان،

كريس
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