مساء الخير أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
نشكر الذين استعرضوا خطة إعادة تشغيل الكلية وقدموا تعقيباتهم بشأنها .لقد أجبنا على معظمها وسنرد على البقية عند تلقيها .أدرجنا العديد
من التعديالت المقترحة وأضفنا مزي ًدا من التوضيح في المواضيع التي ورد بشأنها أسئلة متعددة .ورد الكثير من التعقيبات خارج نطاق األسئلة
المطروحة من مكتب وزير التعليم العالي ولكنها ستكون ضرورية أثناء تنفيذ الخطة.
كانت أهم التعقيبات التي تلقيناها متعلقة بإقرار المخاطر في بداية الوثيقة .بينما كانت نيتنا هي نشر اإلحساس المشترك بالمسؤولية بين مجتمع
كلية المجتمع في مقاطعة هدسون ،ندرك أن البيان ال يعكس ثقافتنا للرعاية أو قيمنا المشتركة .نشأ هذا المفهوم مع مجلس نيوجيرسي لكليات
المقاطعات وكان من المفترض أن يكون متس ًقا بيننا جميعًا .لكن ذلك لم يحدث وكان ينبغي أن نتخلى عن الفكرة .وافق فريق عمل العودة إلى
الحرم الجامعي بأكمله ،في اجتماعه المنعقد هذا الصباح ،على أن هذا ال ينتمي إلى خطتنا .على الفور تقريبًا ،تواصلنا مع سرحان عبد هللا،
الذي يعمل في مجموعتنا الفرعية للصحة والسالمة ،إلسهامه في بيان منقح وسرعان ما أرسل لنا فكرة ،أدرجناها في افتتاح الخطة.
يسعدنا مشاركة الفكرة المنقحة ونرحب بتعقيباتكم ،ولكننا نحتاج استالمها بحلول ظهر يوم الثالثاء .يمكنكم إرسال بريد إلكتروني على العنوان
.return@hccc.edu
تقدر كلية المجتمع في مقاطعة هدسون الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأفراد المجتمع وهي ملتزمة بأن تكون استباقية في
حماية صحة وسالمة الجميع أثناء جائحة كوفيد 19-وعلى الدوام.
ينتشر فيروس كوفيد -19غال ًبا من خالل الرزاز التنفسي الذي يخرج عند العطس أو السعال .قد تظهر على األشخاص المصابين بكوفيد19-
ضا مثل الحمى والسعال الجاف أو قد ال تظهر عليهم األعراض على اإلطالق .توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
أعرا ً
( )CDCبالبقاء في المنازل قدر المستطاع وارتداء الكمامان وغسل األيدي أو تعقيمها بشكل متكرر ،والحفاظ على التباعد االجتماعي مع
اآلخرين بمسافة ال تقل عن ستة أقدام عند الخروج من المنزل وهذا للحد من انتشار كوفيد.19-
وضع خطة إعادة تشغيل كلية مجتمع مقاطعة هدسون فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي بمساهمة من مجتمع الكليةُ .وضعت خطة إعادة
تشغيل كلية المجتمع في مقاطعة هدسون بالتوافق مع النموذج والمبادئ التوجيهية المقدمة من مكتب وزير التعليم العالي وتلتزم بجميع
متطلبات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ،وتوصياتها ومبادئها التوجيهية.
الحفاظ على السالمة أثناء الوباء مسؤولية جماعية .تتوقف قدرة كلية مجتمع مقاطعة هدسون على االزدهار خالل فترة وباء كوفيد19-
ضا صحة اآلخرين الذين نتشارك معهم الحرم
دورا في اتخاذ خطوات ال تحسن صحتنا فقط بل أي ً
الحالي على الفهم المشترك بأن لكل منا ً
الجامعي.

استمرارا لهذا الهدف المجتمعي الهام ،ووف ًقا لتوجيهات مركز السيطرة على األمراض ،تتطلب كلية مجتمع مقاطعة هدسون أن يلتزم جميع الطالب
ً
وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وزوار الحرم الجامعي بالقواعد واللوائح المحددة وهي:
 شارك في بروتوكول الفحص الصحي الخاص بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون من خالل استكمال المسح وقياس درجة الحرارة
عند دخول مباني كلية المجتمع في مقاطعة هدسون؛
	ابق في المنزل وشارك في التدريس والتعلم والعمل عن ُبعد إذا لم تشعر بحالة جيدة أو كانت لديك ظروف تمنعك من التواجد في
الحرم الجامعي؛
 ارتد الكمامة في جميع ساحات كلية المجتمع في مقاطعة هدسون؛
 التزم بالمبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي من خالل الحفاظ على مسافة ال تقل عن  6أقدام بينك وبين اآلخرين؛
 التزم بجميع قيود القدرة االستيعابية في الفصول الدراسية والمكاتب واالستراحات والمصاعد؛
 اتبع التوجيهات موحدة االتجاه لجميع المداخل والمخارج والساللم؛
 اغسل يديك أو طهرهما بشكل متكرر؛
 اجعل العطاس والسعال في مرفقك.
نشكركم على المشاركة والدعم المستمرين في هذه العملية.
اعتنوا بأنفسكم،
فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون:
						
ليزا دوغيرتي

هيذر ديفريز
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