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السادة األفاضل أعضاء هيئة التدريس بكلية مقاطعة هدسون المجتمعية والموظفين والطالب،
أتمنى لكم جميعًا دوام الصحة والعافية! وأتوجه إليكم جميعًا بخالص الشكر على كل ما تبذلونه في سبيل دعم طالبنا وكليتنا ومجتمعنا وأفراد األسرة الممتدة
واألصدقاء في هذا الوقت الحافل بالتحديات الكبيرة .وأرى أعماالً ملهمة وأفعاالً طيبة أينما وقعت عيناي .وبالرغم من صعوبة هذه التجربة علينا جميعًا ،إال
أن لدينا الكثير لنكون شاكرين عليه.
تدور الكثير من النقاشات حول خططنا لفصل الخريف وأكتب إليكم لعرض آخر المستجدات المستنيرة بالمشورة المقدمة من إدارة الرعاية الصحية لدينا
والحكومات وكلية المجتمع.
إننا نعتزم تقديم معظم دورات فصل الخريف إما عبر اإلنترنت أو عن بُعد ،إلى جانب التخطيط الدؤوب لمواصلة تحسين جودة تجربة الدراسة عبر اإلنترنت
للجميع .وإذا سمحت الوالية بالدراسة في الحرم الجامعي في فصل الخريف  -وهو قرار لم يتم اتخاذه بعد وسيؤثر على جميع كليات وجامعات نيوجيرسي
بغض النظر عما أعلنوا عنه بالفعل  -فإننا نعتزم تقديم عرض مر ّكز للتعليم المباشر في مجاالت مثل علوم التمريض/الصحة ،والعلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،والطهي ،وغيرها من الدورات المخبرية .وسنقدم تلك الدورات باتباع تدابير السالمة مثل المباعدة االجتماعية على النحو ال ُموصى به من مجتمع
الرعاية الصحية ،وفي بعض الحاالت باتباع السيناريوهات المختلطة و/أو سيناريوهات التوقيت البديل.
مع قلة عدد الدورات المقدمة في الحرم الجامعي في فصل الخريف ،يمكننا تخصيص مساحة أكبر للمباعدة االجتماعية في التعليم المباشر .وبالمثل ،فإننا نُ ِقّيم
أي خدمات وعمليات دعم للطالب سيتم إعادتها إلى الحرم الجامعي أوالً عندما يُسمح بالعودة التدريجية وعند اإلعالن عن معايير العمليات في الحرم الجامعي.
ونجاح الطالب وسالمتهم هم ما نوليه االهتمام في المقام األول في مرحلة التخطيط.
يعمل فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ،الذي يضم قرابة  30من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب بمن فيهم المتخصصين في الرعاية الصحية،
اآلن بمنتهى الكد لتطبيق هذا النهج .ويشمل عملهم تحديد الدورات التي ستُرحّل اآلن إلى طرائق التعلّم عبر اإلنترنت/عن بُعد وتحديد خدمات وعمليات بعينها
والتي ستُمنّح األولوية لبدء العودة إلى الحرم الجامعي عندما السماح بذلك .وعالوة ً على ذلك ،يخطط فريق العمل وآخرون لمواصلة التدريب عبر اإلنترنت
للطالب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتحديد موقع المعمل في الحرم الجامعي والدورات ذات الصلة وخدمات الدعم لضمان المباعدة االجتماعية إذا سمحت الوالية
ببدء العودة إلى الحرم الجامعي في فصل الخريف؛ وتحديث قوائم دورة الخريف؛ وطلب معدات التنظيف والوقاية الشخصية للعمليات داخل الحرم الجامعي؛
وتلبية االحتياجات األخرى ذات الصلة.
أتوجه بخالص الشكر إلى الرؤساء المشاركين في فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ليزا دوغيرتي وهيذر ديفريز ،وجميع زمالئنا المشاركين في عملية
التخطيط واالستشارات الحاسمة األهمية .وال تتردوا في إبالغنا إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات بشأن هذا النهج.
شكرا جزيالً على تفانيكم المستمر ودعمكم القوي لطالبنا وكليتنا ومجتمعنا .كما إن ما تبذلونه من جهود وما تقدمونه من التزام يساعدنا على إنجاز مهمتنا
ً
أثناء الجائحة وطوال الوقت.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،
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