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أعزائي أعضاء أسرة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
آمل أن يصلكم هذا اإلشعار وأنتم وعائالتكم معافون وبصح ٍة جيدة .أنا متحمس لعودة بعض الطالب وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين إلى الحرم الجامعي في األسابيع المقبلة .وعلى الرغم من استمرار تقديم معظم دوراتنا عن بُعد ،سنبدأ في رؤية
بعضنا البعض شخصيًا .لقد بدأت العمل من مكتبي في  70سيب ،ويسعدني أن أعود إلى الحرم الجامعي مرة أخرى!
نواصل إحراز تقدم في خططنا الخاصة بفصل الخريف .مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون زاخر بالعديد من األبطال
الحقيقيين ،وأشكر جميع أعضاء مجتمع الكلية على دعمهم القوي وتفانيهم في خدمة طالبنا والكلية .وكالعادة ،ال تترددوا في
شكل من األشكال.
التواصل معي وإبالغي إذا كان بمقدوري المساعدة بأي
ٍ
أصدر الحاكم ميرفي ،في وقت سابق من هذا األسبوع ،أمرً ا تنفيذيًا جدي ًدا يخفف بعض القيود المفروضة على التعليم العالي
طالما ظل االلتزام بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات وإجراءات السالمة األخرى .يسمح األمر التنفيذي الجديد بتقديم جميع
التعليمات ميدانيًا مع تطبيق احتياطات السالمة المناسبة .وعلى الرغم من سعادتنا بسير دولتنا ومجتمعنا في االتجاه الصحيح،
إال أننا ال نتوقع حدوث أية تغييرات مهمة في خطة العودة إلى الحرم الجامعي ( )RTCلفصل الخريف .نواصل االلتزام بتقديم
ما يقرب من  85%من دوراتنا عبر اإلنترنت أو عن بُعد ،مع تقديم تعليمات وخدمات دعم مختارة ميدانيًا في مجاالت ذات
أهمية خاصة لنجاح الطالب.
جرى نقاش كبير ،كجزء من خطة العودة إلى الحرم الجامعي ،بشأن أنظمة جودة الهواء في مرافق كلية المجتمع في مقاطعة
هدسون .ويسعدني أن أبلغكم أن الكلية قد غيرت بالفعل جميع مرشحات الهواء في أنظمة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء الحالية.
عالوة على ذلك ،وبعد دراسة متأنية ،قامت الكلية بتركيب أجهزة تنقية الهواء داخل مجاري الهواء نوع REME Halo
في أنظمة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء في جميع مباني كلية المجتمع في مقاطعة هدسون .تقضي أجهزة تنقية الهواء داخل
مجاري الهواء نوع  REME Haloما يصل إلى  99%من البكتيريا والعفن والفيروسات ،ويقلل من جراثيم العطس بنسبة
 99%في الوقت الذي يمكن أن يصل فيه العطس إلى مسافة ثالثة أقدام .عالوة على ذلك ،يقتل النظام  99%من الفيروسات
الموجودة على األسطح .بدأ تركيب هذه األنظمة ،لكن يبدو أن التأخيرات الخارجة عن سيطرتنا ،والناجمة عن الطلب الذي سببه
الوباء ،يستمر التركيب حتى أواخر سبتمبر أو أكتوبر.

بعد استشارة المتخصصين لدينا ،قررت كلية المجتمع في مقاطعة هدسون زيادة االستثمار في أنظمة تنقية الهواء HW
 Deluxe 20600-3وتركيبها على مستوى الحرم الجامعي كإجراء مؤقت .تزيل أنظمة 100% - %94 HW Deluxe
من الفيروسات والعفن والبكتيريا الضارةُ .تستخدم هذه التقنية حاليًا في المستشفيات والغرف الطبية النظيفة والمباني الحكومية.
ً
جاهزا للعمل في جميع مرافق كلية المجتمع
ونظرً ا ألن  HW Deluxeهو نظام محمول ،فسيبدأ التركيب على الفور وسيصبح
في مقاطعة هدسون قبل بداية الفصول الدراسية.
اسمحوا لي أن أضيف أن وحدات  HW Deluxeليست بديالً عن نظام  .Haloبدالً من ذلك ،ستوفر حماية إضافية متكررة
بمجرد تثبيت نظام  Haloفي جميع أرجاء الحرم الجامعي .نواصل التأكد من تلبية بروتوكوالت السالمة الخاصة بنا لمعايير
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها وغيرها من معايير الوكاالت الصحية وتجاوزها بكثير ،وسيوفر هذا المزيج بين
النظامين حماية أكبر.
نشكركم على دعمكم المستمر وتفانيكم .مع خالص التمنيات باالستمتاع بما تبقى من فصل الصيف .كالعادة ،ال تترددوا في
االتصال بنا بخصوص أي أسئلة أو استفسارات.
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