أعزائي أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون:
اليوم 5 ،أغسطس ،يمثل بداية عودتنا الرسمية إلى الحرم الجامعي .سيكون الموظفون العاملون في مناطق الخدمة والدعم شديدة األولوية هم أول
من يعودون إلى الحرم الجامعي .سيتمكن الطالب الذين يحتاجون إلى خدمات دعم مثل المساعدة المالية والمنح الدراسية واالختبارات والتسجيل
من الوصول إلى هذه الخدمات على أرض الواقع عن طريق تحديد موعد .باإلضافة إلى ذلك ،سيستمر تقديم جميع خدمات دعم الطالب عن بُعد.
في األسبوع الماضي ،أبلغنا مكتب وزير التعليم العالي ( )OSHEببعض التعديالت على معايير إعادة التشغيل .تضمنت هذه التعديالت
معلومات خاصة بتشغيل مكتبات الكلية .يُسمح اآلن لمكتبات الكليات بالعمل وفقًا لإلرشادات الجامعة للمكتبات .في حين ال زال من غير
المسموح به استخدام مرافق المكتبات من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين حتى المرحلة  ،3ستتيح مكتبات كلية المجتمع في
مقاطعة هدسون في الوقت الحالي إمكانية شحن المواد المطلوبة أو وضعها في صندوق السيارة .باإلضافة إلى ذلك ،يعمل موظفو المكتبة بجد
لضمان إتاحة المواد التي يتم االحتفاظ بها عادة ً في االحتياطي الستخدامها من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خالل منصة
رقمية بقدرة محدودة مع االلتزام بجميع قوانين حقوق الطبع والنشر في الوقت المناسب لبدء فصل الخريف.
يواصل الحاكم ميرفي التواصل حول تقدم والية نيو جيرسي في السيطرة على انتشار كوفيد .-19ال تزال والية نيو جيرسي حاليًا في المرحلة
 2من خطة الحاكم الخطة الخماسية لنيو جيرسي .يمكن االستمرار في تقديم معظم الدورات المقررة للتعليم الميداني لخريف  2020ميدانيًا
في المرحلة 2؛ ومع ذلك ،هناك عدد قليل من الدورات القائمة على المحاضرات ال يمكن تقديمها ضمن معلمات المرحلة  .2قرر قسم الشؤون
األكاديمية أنه إذا لم تتقدم نيو جيرسي إلى المرحلة  3بحلول  20أغسطس  ،2020فستقدم هذه الدورات عن بُعد فقط .يُخطر الطالب الملتحقون
بهذه الكلية وأعضاء هيئة التدريس المعينين بها بأي تغيير في طريقة التقديم.
يود فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي مشاركة بعض التحديثات المهمة األخرى:
بروتوكول الفحص:
وصلت المرايا الحرارية وسيتم تركيبها في  70سيب أفينيو (المبنى أ) وحرم الكلية في نورث هدسون .أُرفقت صور عملية التركيب بهذا البريد
اإللكتروني .ينبغي على الموظفين والطالب وزوار حرم جورنال سكوير الجامعي التوجه إلى  70سيب أفينيو ليتم فحصهم قبل دخول أي
مبنى آخر تابع لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون .سيتواصل فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي مع مجتمع الكلية حيث يتم تركيب المرايا
الحرارية وتشغيلها في المباني األخرى.
التدريب والموارد اإلضافية:
تلقى جميع موظفي كلية المجتمع في مقاطعة هدسون العاملين بدوام كامل بريدًا إلكترونيًا من "الكليات اآلمنة" يحتوي على وحدات التدريب
المطلوبة .يُتوقع من الموظفين إكمال ثالث وحدات .تستغرق كل وحدة حوالي عشر ( )10دقائق وتتكون من فيديو تعليمي وتقييم .يجب على
الموظفين إكمال هذه الوحدات الثالثة قبل العودة إلى الحرم الجامعي.
تقدم الموارد البشرية دورتين تدريبيتين حيتين بشأن البروتوكوالت الخاصة بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون للموظفين واإلدارة والمديرين
يوم االثنين  10أغسطس الساعة  3مساء ويوم األربعاء  12أغسطس الساعة  10صبا ًحا.

موارد األسئلة الشائعة متوفرة اآلن على صفحة ويب العودة إلى الحرم الجامعي .يتضمن هذا المورد أسئلة في ست فئات (أسئلة خاصة بالطالب،
وأسئلة عامة ،وخدمات الحياة في الحرم الجامعي والدعم
ضا
والتدريس والتعلم ،والحياة في الحرم الجامعي ،والصحة والسالمة) .يوفر مورد األسئلة الشائعة تفاصيل أكثر من خطة إعادة التشغيل ويغطي أي ً
مجموعة متنوعة من سيناريوهات "ماذا لو ."...
االحتياجات التكنولوجية لفصل الخريف :2020
يُنصح الطالب الذين يحتاجون إلى جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز كروم بوك للفصل الدراسي المنعقد خريف  2020على ملء نموذج القلق بشأن
فيروس كورونا.
ينبغي على أعضاء هيئة التدريس العاملين بدوام كامل أو جزئي الذين يدرسون دورات خريف  2020بطريقتي عبر اإلنترنت وعن بعد والذين
لديهم احتياجات تقنية التواصل مع العميد المساعد.
في الختام ،يود فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي مشاركة بعض التحديثات والتذكيرات المهمة الواردة من مجموعات العمل:
الصحة والسالمة (كاثي سيرانجيلو وكاثلين سميث-وينينج):
يجري تركيب مرايا حرارية في كال الحرمين الجامعيين.
يجري إكمال استبيان الفحص الصحي إلدماجه في تطبيق رقمي .سيُدمج االستبيان عبر التطبيق الرقمي مع المرآة الحرارية من أجل تقديم تجربة
فحص سلسة دون تالمس للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
سيتمكن الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون من إكمال االستبيان في وقت مبكر بحلول الساعة  6مسا ًء في اليوم السابق لزيارتهم للحرم
الجامعي.
إلى أن يتم تثبيت المرايا الحرارية ويصبح التطبيق الرقمي متا ًحا ،سيكمل جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون الذين يزورون الحرم
الجامعي استبيانًا ورقيًا وتُفحص درجة حرارتهم بواسطة مسؤولي السالمة العامة في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون في  70سيب أفينيو في
جورنال سكوير أو في الطابق األول من حرم نورث هدسون الجامعي.
المساحات والمرافق (إيليا أشميان وجاك كويجلي):
ستتمكن األقسام من طلب لوازم التنظيف ومعدات الحماية الشخصية (مثل الكمامات) مباشرة ً من إدارة المرافق التابعة لكلية المجتمع في مقاطعة
هدسون .تم تحديد فرد واحد داخل كل قسم لتقديم الطلبات عبر  SchoolDudeوتلقي عمليات تسليم اإلمدادات .ستظهر قريبًا قائمة باألفراد
المعينين لكل قسم وستكون متاحة على صفحة ويب العودة إلى الحرم الجامعي.
تعمل إدارة المرافق في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون مع مكتب المشتريات لطلب مبردات المياه من أجل ضمان حصول جميع الطالب
وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأفراد مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون على مياه الشرب في مبانيهم الخاصة حيث تم تعطيل خدمة
جميع صنابير المياه.

الشؤون األكاديمية (د .داريل جونز وإيرما ويليامز)
ترأس كل من د .بيتر كرونراث ود .سرحان عبد هللا ،باالشتراك مع لورين درو رئيس مجلس الكلية ،فريقًا من أعضاء هيئة التدريس في وضع
بيان ينقل المسؤولية الجماعية عن االلتزام ببروتوكوالت الصحة والسالمة لتضمينها في جميع مناهج أقسام الدورة الميدانية .ويوشك هذا البيان على
االنتهاء.
الموارد البشرية (آنا كروبيتسكي وأماال أوجبورن):
تلقى جميع الموظفين العاملين بدوام كامل بريدًا إلكترونيًا من الكليات اآلمنة يتضمن راب ً
طا للتدريب المطلوب.
ضا دورات تدريبية حية مع اإلدارات الفردية حول البروتوكوالت الخاصة بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون .عقدت
ستجري الموارد البشرية أي ً
الموارد البشرية أولى هذه الدورات التدريبية مع فريق شؤون الطالب في وقت سابق من هذا األسبوع.
الحياة الجامعية وخدمات دعم الطالب (ليزا دويرتي وجيني بو)
ستبدأ المكتبة ،ابتدا ًء من األربعاء  12أغسطس  ،2020في تقديم خدمات تسليم الكتب بدون تالمس لطالب كلية المجتمع في مقاطعة هدسون
وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في كل من مكتبة جبرت ومكتبة نورث هدسون .يرجى التحقق من موقع ويب المكتبة للحصول على تفاصيل
بشأن كيفية حجز الكتب وساعات االستالم المحددة .يُتوقع من المستفيدين أثناء التسليم التزام التباعد االجتماعي .ستتم إضافة خدمات أخرى
تدريجيا ً بنا ًء على نصيحة إدارة الكلية بما يتوافق مع خطة الوالية إلعادة الفتح .يرجى زيارة موقع ويب المكتبة لمزيد من المعلومات من خالل
.https://library.hccc.edu/home
سيتمكن الطالب الذين يحتاجون إلى خدمات دعم مثل المساعدة المالية والمنح الدراسية واالختبارات والتسجيل من الوصول إلى هذه الخدمات على
أرض الواقع عن طريق تحديد موعد .باإلضافة إلى ذلك ،سيستمر تقديم جميع خدمات دعم الطالب عن بُعد.
إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات أو معلومات تريدون مشاركتها مع فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ،فيرجى عدم التردد في التواصل
معنا عبر البريد اإللكتروني .return@hccc.edu

اعتنوا بأنفسكم،
فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون:
			
ليزا دوغيرتي
نائبة الرئيس في فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي
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نائبة الرئيس في فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي

