أعزائي أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون:
في  18يونيو  ،2020أصدرت الدكتورة زكية سميث إليس ،وزيرة التعليم العالي في نيوجيرسي ،بالتعاون مع الحاكم ميرفي وأمره التنفيذي
رقم  ،155توجيهات لمؤسسات التعليم العالي في نيو جيرسي .توفر هذه التوجيهات التوجيه بشأن موعد وكيفية عودة مؤسسات التعليم العالي
تدريجيًا إلى الحرم الجامعي واستئناف العمليات.
توفر التوجيهات الصادرة عن مكتب سكرتير التعليم العالي ( )OSHEالتوجيه المتعلق بالسلوك المسموح به في كل مرحلة من المراحل
الخمس لخطة الحاكم ميرفي لنيوجيرسي ألبعاد مختلفة من حياة الحرم الجامعي (مثل ،التدريس ومختبرات الكمبيوتر والمكتبات وخدمات
الطالب والنقل وخدمة الطعام/التغذية) .نيو جيرسي حاليا في المرحلة  .2تشمل االستفادات الرئيسية من التوجيهات ما يلي:
• يُسمح بالمختبرات والمناوبات السريرية واإلرشادات الفنية والتعليمية في المرحلة  .2يجب أن يلتزم التعليم في هذه المناطق بالقيود
التي وضعتها الدولة وبروتوكوالت السالمة المطلوبة.
• في المرحلة  ،3يُسمح بمعظم عمليات التعليم الشخصية وبالمختبرات واألنشطة التعليمية األخرى مع االلتزام بالقيود التي وضعتها
الدولة على اإلشغال وبروتوكوالت السالمة المطلوبة.
• ال يُسمح للمكتبات بالعمل إال بالشحن أو وضع البضائع في صندوق السيارة ليس أكثر من هذا ،وتظل مختبرات الكمبيوتر مغلقة
في المرحلة  .2يُسمح للمكتبات ومختبرات الكمبيوتر بالعمل بقدرة منخفضة وتطبق بروتوكوالت إضافية للصحة والسالمة في
المرحلة .3
• يُسمح لخدمات الطالب باستئناف العمل بقدرة منخفضة وتطبق بروتوكوالت إضافية للصحة والسالمة بدءاً من المرحلة .2
• قد تقدم خدمات الطعام داخل الحرم الجامعي بمفهوم "تناول وانطلق" فقط في المرحلة  2مع السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق.
يُسمح بتناول الطعام في األماكن المغلقة في المرحلة  3مع قدرة إشغال محدودة وااللتزام بجميع بروتوكوالت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ووزارة الصحة بوالية نيوجيرسي ( )NJDOHوالمبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي وبروتوكوالت
الصرف الصحي.
بالتوافق مع المبادئ التوجيهية التي نشرها ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ووزارة الصحة بوالية نيوجيرسي ،توفر التوجيهات الصادرة
عن مكتب سكرتير التعليم العالي أيضًا التوجيه فيما يتعلق ببروتوكوالت ومتطلبات الصحة والسالمة العامة التي يجب تطبيقها عبر األبعاد
والمراحل .تشمل االستفادات الرئيسية ما يلي:
• االستخدام اإللزامي ألغطية الوجه أو األقنعة لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار.
• تنفيذ جدول تنظيف وتطهير منتظم.
• تنظيف اليدين بانتظام بالماء والصابون أو مطهر يحتوي على الكحول.
• تنظيم قدرات اإلشغال في األماكن العامة من خالل التباعد االجتماعي.
• االحتفاظ بمخزونات كافية من اللوازم.

لبدء العودة التدريجية إلى الحرم الجامعي ،يُطلب من مؤسسات التعليم العالي تقديم خطة إعادة تشغيل توضح بالتفصيل كيفية التزام المؤسسة
بمتطلبات السلوك المنصوص عليها في التوجيهات .يجب تقديم خطط إعادة التشغيل إلى مكتب سكرتير التعليم العالي قبل أربعة عشر يومًا
على األقل من استئناف المؤسسة األنشطة في الحرم الجامعي من أي نوع .باإلضافة إلى األنشطة األخرى ،تتطلب خطة إعادة التشغيل من
المؤسسات ما يلي:
• تقديم تدريب للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين فيما يتعلق بممارسات التعقيم والتباعد االجتماعي.
• إجراء فحوصات صحية متكررة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار ،والتثقيف بشأن المراقبة الذاتية للبيئة المحيطة
لرصد األعراض.
• وضع توجيهات اختبار كوفيد 19-وبروتوكوالت اقتفاء المخالطين الموضوعة بالتشاور مع مسؤولي الصحة المحليين وبما يتماشى
مع قوانين وأنظمة خصوصية المعلومات الصحية الحالية على مستوى الوالية والمستوى الفدرالي.
• توفير ترتيبات بديلة مثل التدريس والتعلم عن بعد أو العمل المرن لألفراد غير القادرين على المشاركة في التعليم الشخصي
أو العمل الميداني.
يوفر فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ( )RTCالقيادة إلكمال خطة إعادة التشغيل الخاصة بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون وستسعى
للحصول على مدخالت ومالحظات من أصحاب المصلحة عبر الكلية.
في ضوء التوجيهات الصادرة عن مكتب سكرتير التعليم العالي ،يود فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي أن يجعل مجتمع الحرم الجامعي
على دراية بالتطورات الهامة التالية في جهود التخطيط التي تبذلها كلية المجتمع في مقاطعة هدسون للعودة إلى الحرم الجامعي.
الموارد البشرية:
• ُتقدم أوالً الخدمات ذات األولوية العالية التي تدعم احتياجات الطالب للعودة إلى الحرم الجامعي .يستمر غالبية الموظفين في العمل
عن بُعد في الوقت الحالي.
• كلية المجتمع في مقاطعة هدسون على أتم االستعداد لتوفير الترتيبات لألشخاص غير القادرين على العمل الميداني .يجب على
أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين لديهم ظروف تمنعهم من العودة إلى العمل الميداني العمل مع مشرفيهم لتحديد الترتيبات
المناسبة.
• قبل استئناف العمليات الميدانية ،يوفر التدريب لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين .ستركز الدورات التدريبية على
بروتوكوالت الصحة والسالمة الصادرة عن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ووزارة الصحة بوالية نيوجيرسي ،واإلجراءات
والممارسات الخاصة بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون ،والمراقبة الذاتية لرصد األعراض.
الشؤون األكاديمية والتعليم والتعلم:
• وف ًقا للتوجيهات ،يُسمح باستئناف العمليات التعليمية في المختبر والمناوبة السريرية واإلعدادات الفنية والتعليمية في المرحلة  .2يجب
أن يلتزم التعليم في هذه المناطق بالقيود التي وضعتها الدولة وبروتوكوالت السالمة الموصى بها والمطلوبة من قبل مجتمع الرعاية
الصحية .مع االلتزام بقيود اإلشغال التي وضعتها الدولة ،يُسمح بمعظم العمليات التعليمية الشخصية وبالمختبرات وأنشطة المنهج
األخرى في المرحلة 3
• تتوافق التوجيهات الصادرة عن مكتب سكرتير التعليم العالي مع تخطيط كلية المجتمع في مقاطعة هدسون المحدث .بالنسبة لخريف
 ،2020ستقدم كلية المجتمع في مقاطعة هدسون توليفة من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت وعن بعد والتعليم االختياري الميداني في
مجاالت مثل المختبرات والعيادات وتناول الطعام.
• بفضل تقديم توليفة من الفصول الدراسية عبر اإلنترنت وعن بُعد ،ستتوفر مساحات إضافية تمَّكن الفصول الميدانية من تطبيق التباعد
االجتماعي واتخاذ االحتياطات الصحية المناسبة.

• وسيتم االلتزام خالل تقديم المقررات في الحرم الجامعي بتوصيات محددة بما في ذلك بروتوكوالت التباعد االجتماعي واستخدام معدات
الوقاية الشخصية وتحسين عمليات التنظيف والتطهير.
• ستؤدي االحتياجات األكاديمية والتربوية للطالب إلى اتخاذ قرارات بشأن الدورات التي تحتوي على أقسام تقدم ميدانيًا.
• يمكن الحصول على معلومات بشأن جدول خريف  ،2020بما في ذلك طريقة كل قسم من أقسام الدورات ،من خالل زيارة الموقع
اإللكتروني التالي .www.hccc.edu/schedule
الحياة الجامعية وخدمات دعم الطالب:
• يحدد فريق شؤون الطالب والتسجيل الطرق التي يمكن للطالب من خاللها الوصول إلى الخدمات ،مثل القبول واختبار تحديد المستوى
والمساعدات المالية واإلرشاد والتسجيل شخصيًا ،من خالل تحديد موعد ،قبل فصل الخريف .من المحتمل أن يشمل هذا استخدام مركز
الطالب الجديد بحيث يمكن تطبيق التباعد االجتماعي المناسب .يستمر تقديم خدمات دعم الطالب عن بعد ويُشجَّ ع الطالب على االستفادة
منها كخيار أول.
• في المرحلة  ،3يُسمح بفتح المكتبات ومعامل الكمبيوتر .نحن بصدد تحديد بروتوكوالت السالمة المناسبة الستخدامها.
• يستمر عقد اجتماعات الحرم الجامعي عن بعد في معظم الحاالتُ .تعقد جميع اجتماعات الحرم الجامعي ميدانيا وف ًقا لقيود قدرة اإلشغال
وبروتوكوالت الصحة والسالمة التي أقرها الحاكم ومكتب سكرتير التعليم العالي.
الصحة والسالمة:
• يُفحص الطالب وهيئة التدريس والموظفون لرصد األعراض قبل دخول مرافق كلية المجتمع في مقاطعة هدسون .تستكشف مجموعة
عمل الصحة والسالمة حاليًا طر ًقا مختلفة للفحص تتراوح من االعتماد الذاتي إلى قياس درجة الحرارة.
• تتطلب التوجيهات الصادرة عن مكتب سكرتير التعليم العالي أن يكون لدى المؤسسات بروتوكول اختبار .تعمل مجموعة عمل الصحة
والسالمة مع مسؤولي الصحة المحليين والمبادئ التوجيهية المقدمة من ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ووزارة الصحة بوالية
نيوجيرسي لوضع بروتوكول لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون.
• إذا كان اختبار الفرد إيجابيًا لكوفيد ،19-تدخل خطة اقتفاء المخالطين حيز التنفيذ .نحن بصدد وضع خطة اقتفاء المخالطين مع وزارة
الصحة بوالية نيوجيرسي.
• ال تستخدم بروتوكوالت االختبار واقتفاء المخالطين إال لالستجابة لمن يعانون من األعراض في الحرم الجامعي.
• يمنع الضرر عن الطالب والموظفين في حالة وجود حالة كوفيد 19-مؤكدة .ينبغي عدم معاقبة الطالب على غيابهم ولن يُطلب من
الموظفين استخدام األجازة المرضية المتراكمة.
• تم طلب معدات الوقاية الشخصية ( ،)PPEمتضمنة األقنعة ،وستصرف حسب الضرورة للفصول والمكاتب.
المساحات والمرافق:
• تزداد وتيرة عمليات التنظيف في جميع المباني والمناطق التي يمارس فيها الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون أنشطة التعليم
والتدريس والعمل.
• تم طلب المستلزمات وستوزع على المكاتب والفصول قبل العودة إلى العمليات الميدانية .تشمل المستلزمات المناشف الورقية والمناديل
وصابون اليدين ومعقم اليدين والقفازات المطاطية ومناديل التعقيم ورذاذ التطهير ومناديل المراحيض وأغطية مقاعد المراحيض ومنظفات
المراحيض وأكياس القمامة .تسجل المرافق كميات المستلزمات في مخزون محوسب يسمح لنا بإعادة طلب المستلزمات قبل نفادها.

• يتوفر الماء الساخن في جميع محطات غسل اليدين وسنتأكد من ضخ المياه بشكل كافٍ.
• تم طلب الفتات توعوية بخصوص كيفية غسل اليدين واستخدام األقنعة والتباعد االجتماعي والتوجيهات المتعلقة بتدفق حركة المرور
وقدرات اإلشغال بلغات متعددة في المناطق كثيفة الحركة في الحرم الجامعي.
• أجريت دراسة قدرات اإلشغال لجميع الفصول الدراسية واألماكن العامة والمساحات المكتبية عند مراعاة بروتوكوالت التباعد االجتماعي.
تحدد قدرة إشغال كل فصل دراسي بوضوح خارج مدخل المساحة.
تظل كلية المجتمع في مقاطعة هدسون ملتزمة بحماية صحة وسالمة طالبها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مع ضمان قدرة الطالب على الحفاظ
على التقدم األكاديمي المرضي .ستتم مواءمة وتبليغ خطة إعادة التشغيل مع هذه المبادئ التوجيهية.
يدعو فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي جميع أعضاء مجتمع الكلية لحضور اللقاء المفتوح االفتراضي المقرر غ ًدا في الساعة  12ظهرً ا ،حيث
سيكون من بين الموضوعات التي سيجري مناقشتها عودة كلية المجتمع في مقاطعة هدسون التدريجية للعمليات الميدانية .يوفر اللقاء المفتوح منتدىً
للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لإلجابة على أسئلتهم.
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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