 13مايو 2020
أعزائي أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
نتمنى لكم في هذا البريد اإللكتروني التمتع بالصحة والعافية .تتحلى كلية المجتمع في مقاطعة هدسون كعادتها بالمرونة والتجاوب والعمل على رعاية الطالب
وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .يثير العديد منكم ،على مدار األسابيع العديدة الماضية ،األسئلة والمخاوف بشأن الوقت الذي سنتمكن فيه من العودة إلى الحرم
الجامعي وكيف سيبدو "الوضع الطبيعي الجديد" عند العودة ،ووف ًقا لما أعلن الرئيس ريبر في خطاباته على مستوى الكلية في  30أبريل و 9مايو ،فإننا سنتبع
النصائح والمبادئ aالتوجيهية لمجتمع الرعاية الصحية والوكاالت الحكومية لتحديد موعد وكيفية البدء في العودة اآلمنة إلى التعليم والعمليات ميدانيًا ،وفي هذه
األثناء ،تم تشكيل فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ( )RTCالستكشاف مختلف الجداول الزمنية والنماذج الالزمة لتقديم العليم والخدمات عندما تبدأ العودة
إلى الحرم الجامعي ،وقد اجتمع الفريق للمرة األولى يوم االثنين  11مايو ،علما بأن العديد من أعضاء الفريق لهم خلفية في مجال الرعاية الصحية ،وخبراتهم
قيمة ،فشكرا لكل من تطوع بوقته ومعرفته للعمل كجزء من الفريق.
يلتزم الفريق أثناء تنفيذ مهمته بمبادئ توجيهية معينة .أوالً وقبل كل شيء ،يقدر الفريق صحة وسالمة جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب في كلية
المجتمع في مقاطعة هدسون ،وسيكون للحفاظ على صحة وسالمة جميع أفراد مجتمع الكلية أهمية قصوى حيث ُتستعرض مجموعة متنوعة من السيناريوهات،
ولن ُتتخذ أية قرارات دون إجراء حوار دقيق يضمن اتخاذ كل االحتياطات الممكنة لحماية أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب في الكلية ،كما يلتزم
الفريق بعملية تعاونية يُستمع فيها إلى مخاوف جميع المجموعات وتؤخذ في االعتبار عند تصميم السيناريوهات المحتملة للعودة.
تواصل كلية المجتمع في مقاطعة هدسون التزامها بتوفير تعليم رفيع المستوى والجودة ،محوره الطالب ،وكما تعلمون ،ستظل جميع العمليات التعليمية خالل
الصيف عن بعد ،وعلى الرغم من أننا ال نعرف حتى اآلن ما هو شكل العملية التعليمية خالل فصل الخريف وما بعده ،إال أننا نخطط لمجموعة متنوعة من
السيناريوهات التي ستوفر تجربة تدريسية وتعليمية شاملة للطالب وأعضاء هيئة التدريس ،وسواء كنت طالبًا حاليًا في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون أو
سيكون هذا هو الفصل الدراسي األول لك في مجتمعنا ،فإن الكلية تشجع ج ًدا جميع الطالب على التسجيل في مقررات الصيف والخريف في أقرب وقت ممكن.
يمكن للطالب التسجيل في مقررات الصيف والخريف حتى ولو كان لديهم رصيد لدى أمين صندوق أو في انتظار نشر الدرجات النهائية.
تلتزم كلية المجتمع في مقاطعة هدسون بخلق بيئة خصبة الزدهار الطالب ونجاحهم داخل وخارج الفصول الدراسية ،تظل مخازن الطعام مفتوحة ومتاحة (انقر
هنا لمعرفة ساعات العمل) ،ويُشجع الطالب على استخدام نموذج العناية والرعاية بخصوص فيروس كورونا للتعبير عن أية احتياجات أخرى ،وتلتزم الكلية
بدعم الطالب بكل الطرق الممكنة في هذه األوقات الصعبة.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو معلومات تريدون مشاركتها مع الفريق ،فيرجى عدم التردد في التواصل معنا على .return@hccc.edu
اعتنوا بأنفسكم،
فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون:
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