مكتب الرئيس
دكتور /كريستوفر إم ريبر،

 12مارس 2020

بيان بشأن فيروس كورونا والخطوات الالحقة صادر عن كلية مقاطعة هدسون المجتمعية
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 كورونا
(كوفيد .)19-وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد حاليًا أي حاالت مؤكدة مصابة بفيروس كوفيد 19-في كلية مقاطعة هدسون المجتمعية .وتتمثل
أهدافنا الرئيسية في تحقيق مهام التدريس والتعلم لدينا مع ضمان صحة وسالمة طالبنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار.
بهدف مساعدتنا على تحقيق هذه األهداف في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها ،نعلن عن اتخاذ الخطوات التالية.
	•ستبدأ عطلة الربيع قبل موعدها بأسبوع واحد بالنسبة لجميع الطالب .وعليه ،سوف تبدأ هذه العطلة يوم االثنين المقبل الموافق  16مارس
على أن تنتهي يوم األحد الموافق  29مارس .وخالل هذه الفترة ،ستعمل الكلية على إتمام عملية التخطيط لتحويل التعليم في الفصول
الدراسية إلى التعليم االفتراضي بد ًءا من يوم االثنين الموافق  30مارس وحتى يوم االثنين  6أبريل على أدنى تقدير ،وربما يستغرق األمر
فترة أطول حسب الظروف المتغيرة.
	•قبل يوم االثنين الموافق  30مارس ،سيتلقى جميع الطالب مراسالت من أعضاء هيئة التدريس بشأن كيفية االستعداد لحضور أولى جلسات
الفصول الدراسية عبر اإلنترنت .وسيتلقى أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أسئلة محددة اإلرشادات من العمداء المساعدين .ويجب أال
يتردد الموظفون في االتصال بالمشرفين المباشرين عليهم لطرح أي أسئلة أو اقتراحات تساورهم .ويخطط أعضاء هيئة التدريس والقادة
األكاديميون لتعويض األسبوع اإلضافي من المحاضرات الفائتة في وقت الحق من الفصل الدراسي.
اعتبارا من يوم االثنين الموافق  30مارس ،فإن حرمنا الجامعي سيواصل عمله خالل
	•على الرغم من أن التعليم األكاديمي سيبدأ فعليًا
ً
هذه الفترة وسيواصل تقديم الخدمات في الحرم الجامعي ،بما في ذلك الوصول إلى مكتبات الكلية حيث يمكن للطالب استخدام التكنولوجيا
الالزمة .لذلك ،من المتوقع أن يستمر الموظفون في الحضور للعمل لحين إشعار آخر .بدأنا باألمس وضع جدول محسّن بشكل كبير بشأن
خدمات التنظيف والتطهير في جميع مباني الحرم الجامعي ،وسيتم إجراء تنظيف شامل خالل عطلة نهاية األسبوع.
صا أو
	•نعلن عن تأجيل أي اجتماعات أو فعاليات شخصية من المقرر إقامتها في الكلية والتي من المتوقع أن يحضر بها أكثر من  15شخ ً
إلغائها أو إقامتها من خالل البيئة االفتراضية ،على أن يُنفّذ هذا األمر بأثر فوري ولحين إشعار آخر .ويشمل ذلك فعاليات التوظيف والجوالت
والمؤتمرات والفعاليات االجتماعية.
ضا عن تعليق جميع رحالت السفر غير الضرورية التي تمولها الكلية ،على الصعيدين المحلي والدولي .وال يشمل ذلك
	•في هذا الوقت ،نعلن أي ً
األنشطة الشخصية ،لكننا نحثك على إعادة النظر في أي خطط
تخص إقامة رحالت السفر والزيارات الشخصية لمسافات طويلة للمناطق المتضررة بشك ٍل كبير من فيروس كوفيد .19-ومما يثير القلق
بشكل خاص تلك الدول التي تلقت إشعارات صحية من المستوى  3والمستوى  ،2أو تلك الدول التي أوصت مراكز مكافحة األمراض واتقائها
ووزارة الخارجية بتجنب زيارتها .ويجب على جميع المسافرين العائدين من هذه الدول اإلقامة لمدة  14يو ًما في الحجر الصحي والخضوع
للمراقبة الذاتية .وفي حالة سفر أعضاء هيئة التدريس والموظفين ،يتعين عليهم مشاركة خطط سفرهم مع المشرفين عليهم قبل السفر.
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	•إننا نناشد جميع أعضاء مجتمع الكلية لمساعدتنا في التغلب على التحديات التي نواجهها بنزاهة وبهدف تقديم الدعم الكامل لطالبنا حتى يتمكنوا
من مواصلة تقدمهم الدراسي .ويكمن هدفنا في استئناف التعليم المباشر وج ًها لوجه داخل الفصل وإعادة تقديم خدمات الحرم الجامعي الشاملة
بمجرد تمكننا من القيام بذلك ،وذلك بعد التشاور مع الوكاالت المحلية والرسمية.
	•سوف نلتزم بإخالء مسؤولية جميع الموظفين ،مما يعني أن المرضى منهم أو الذين يحتاجون إلى رعاية أفراد أسرتهم أو رعاية أطفالهم بسبب
فرض عليهم أي عقوبة أو التأثير على استحقاقاتهم مدفوعة األجر .ويجب تلبية هذه االحتياجات
إغالق المدارس يمكنهم القيام بذلك دون أن ت ُ َ
بصورةٍ كاملة من جانب المشرفين على الموظفين .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.
	•رجا ًء الحرص على االعتناء بأنفسكم .وعليكم اإلقامة في المنزل إذا كنتم مرضى ،والحرص على غسل أيديكم بشكل متكرر بالماء والصابون
لمدة  20ثانية على األقل ،وتغطية أفواهكم عن طريق الكوع أو الكم أثناء السعال ،وتجنب مالمسة األنف والعينين والفم.
ال يزال يجري العمل على وضع مزي ٍد من التفاصيل ،لذا أناشدكم التحلي بالصبر إذا إننا نعمل على تناول عدد ال يحصى من القضايا التي ينطوي
عليها هذا الموقف المتغير .وسيكون هناك تواصل مستمر مع ظهور قدر أكبر من التفاصيل.
في هذا الوقت العصيب ،نريد أن نذكر الجميع بتوافر موارد دعم واسعة النطاق .ويمكن للسيدة /دورين بونتياس ،المدير المساعد في قسم االستشارة
والعافية ،مساعدة الطالب في الحصول على دعم الصحة الشخصية والعقلية .ويمكنكم االتصال بها على الرقم  )201( 360-4229من الساعة
 9:00صبا ًحا حتى الساعة  6:00مسا ًء؛ أو عبر الموقع اإللكتروني dpontius@hccc.edu؛ أو @mentalhealthcounseling
 .hccc.eduوبالمثل ،يتمتع أعضاء هيئة التدريس والموظفون بإمكانية الوصول دائ ًما إلى برنامج مساعدة الموظفين التابع لكلية مقاطعة هدسون
المجتمعية .ويمكنكم االتصال بالمستشارين الصحيين على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع على الرقم .1-800-227-2195
أتقدم بخالص الشكر لجميع العاملين في كلية مقاطعة هدسون المجتمعية الذين ساهموا في التخطيط أثناء هذه المرحلة المضطربة .وندرك أن هذه
القرارات تفرض تحديات كبيرة ونتمنى لو لم تكن ضرورية .ويتمثل هدفنا في الحفاظ على سالمة أعضاء مجتمعنا بأقصى قدر ممكن مع ضمان
تمكين الطالب من مواصلة أداء واجباتهم الدراسية بعد انقضاء عطلة الربيع ،وكذلك إمكانية استمرار العمليات اليومية للكلية.
سنحرص على مراقبة الظروف المتغيرة عن كثب كما سنُجري التعديالت حسب الحاجة بشفافية كاملة مع جعل رفاهية مجتمعنا في الكلية على
رأس أولوياتنا .برجاء الحفاظ على سالمتكم!
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

كريستوفر إم ريبر
الرئيس
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