مكتب الرئيس

دكتور /كريستوفر إم ريبر،
 9أبريل2020 ،
أعزائئ الطالب وأعضاء هيئة التدريس واألصدقاء بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
آمل أن يصلكم هذا اإلشعار وأنتم وعائالتكم وأصدقائكم معافون وبصح ٍة جيدة .وأما هؤالء الذين يمرون بمحنة ويكابدون األحزان ،فلتعلموا
من فضلكم أن مجتمعنا موجود هنا من أجلكم في هذا الوقت العصيب .وإننا نهتم بشأنكم! يُرجى التواصل معنا وإعالمنا إذا كان بإمكاننا
المساعدة بأي شك ٍل من األشكال.
وإنني ما زلت أستلهم العزيمة من العمل الجاد الذي يقوم به جميع أفراد عائلتنا في كلية المجتمع بمقاطعة هدسون وما أبدوه من مرونة
وصبر وحرص .ونعلم أننا نمر بوق ٍ
ت عصيب ،لكننا سنجتاز هذا معًا .فالكثير منكم يخدمون اآلخرين بطرق بطولية وناكرة للذات حقًا.
ومن أعماق قلبي أود أن أشكركم جميعًا على كل ما تقدمونه!
أكتب لكم اليوم ألنقل لكم بعض التحديثات الهامة.

إعالن استمرار التعليم عبر اإلنترنت بشك ٍل كامل خالل الفصل الدراسي الصيفي األول
يبدو من المؤكد اآلن أننا لن نتمكن من العودة لتقديم الدروس داخل الكلية في دورتنا الصيفية األولى – الفصل الدراسي الصيفي األول .وبعد
التشاور مع العديد من األعضاء في مجتمعنا ،نعلن أن التعليم عبر اإلنترنت بشك ٍل كامل سيستمر خالل الفصل الدراسي الصيفي األول،
لكثير من أعضاء هيئة
والذي من المقرر أن ينتهي في  1يوليو .وسنقرر الحقًا بشأن الدورة الصيفية الثانية .أعلم أن هذا يمثل تحديات كبيرة
ٍ
ضا أنكم ستتف ّهمون الوضع .ستستمر جميع أشكال الدعم
التدريس والطالب وأن ذلك لم يكن الخبر الذي أردتم سماعه مني ،ولكنني أعلم أي ً
مستمرا.
المتوفرة حاليًا للطالب وأعضاء هيئة التدريس خالل الفصل الدراسي الصيفي األول وما دام التعليم عبر اإلنترنت بشك ٍل كامل
ً

إعالن حفل تخرج ديسمبر 2020
لقد أجرينا استبيانين لطالبنا المتخرجين لتحديد الخيار األفضل لبديل حفل تخرج مايو .وكما تعلمون ،كنا قد خططنا لعقد حفل التخرج
في  21مايو في ملعب ريد بول أرينا في هاريسون ،غير أن هذا لم يعد ممكنًا .ونعلن اليوم عن خطط لعقد حفل تخرج في شهر ديسمبر.
وسوف نكرم في هذا الحفل جميع خريجي  2020-2019وكذلك خريجي ديسمبر .2020
وسيُعقد الحفل في يوم الخميس الموافق  10ديسمبر ابتدا ًء من الظهر في مركز نيو جيرسي للفنون االستعراضية في نيوآرك .الرجاء
تسجيل هذا الموعد في تقويمكم ،وسنواتيكم بالمزيد من المعلومات قريبًا .ونخطط اآلن لنقل حفلنا السنوي إلى ملعب ريد بول أرينا في
مايو .2021
ضا االحتفال بنجاح طالبنا المتخرجين بشك ٍل افتراضي هذا الربيع .وهذا سيشمل إرسال
على الرغم من تأجيل حفل هذا العام ،لكننا نريد أي ً
طرود االحتفال بالبريد إلى منازل الطالب المتخرجين ،وإجراء فعاليات افتراضية تشمل حفالت التنصيب في الجمعيات الشرفية ،والجوائز
التقديرية للبارزين في وسائل التواصل االجتماعي التي تسلط الضوء على إنجازات طالبنا الخريجين وغير ذلك الكثير .وسيتلقى الطالب
بريدًا إلكترونيًا بمزي ٍد من التفاصيل خالل األسابيع المقبلة.

ظهرا .وسأدلي
أفتقدكم جميعًا ،ولكنني فخور جدًا بكم! ومن المقرر أن أعقد لقا ًء مفتو ًحا افتراضيًا في يوم الخميس القادم ،الموافق  16أبريل
ً
قادرا على مناقشة األسئلة المنشورة .ستصلكم معلومات أكثر في القريب العاجل ،وآمل أن يكون
بتعليقاتي عبر فيسبوك وبعد ذلك سأكون ً
ً
موجزا بالتطورات إلى مجتمع الكلية األسبوع المقبل.
ي .كما أنني سأقدم فيديو
بإمكانكم االنضمام إل ّ
مع اقتراب عطلة نهاية األسبوع ،آمل أن تكونوا قادرين على أن تنعموا بقسطٍ من الراحة واالسترخاء .رجا ًء انتبهوا ألنفسكم ،وحافظوا
ضا!
على سالمتكم وصحتكم .نحن نهتم بكم ونهتم ببعضنا بع ً
تقديري وامتناني لكم،
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