أعزائي أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون:
يواصل فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ( )RTCالعمل على تطوير خطة إعادة التشغيل الخاصة بكلية المجتمع في مقاطعة هدسون.
كما نرحب بمساهمات جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأفراد المجتمع .لضمان إدراج مالحظاتك ،بعد مراجعة النموذج،
يرجى مشاركة أفكارك عبر هذا االستبيان القصير بنهاية اليوم الخميس الموافق  9يوليو .2020
في األسبوع الماضي ،أدار مجلس نيوجيرسي لكليات المقاطعات ( )NJCCCسلسلة من المحادثات بين كليات المجتمع الثمانية عشر بشأن
األبعاد المختلفة لعملية تخطيط إعادة تشغيل .ركزت هذه المحادثات على مواضيع مثل المسائل المتعلقة بالموارد البشرية ،وضمان استمرارية
عمليات األعمال والخدمات للطالب ،وتقديم تدريس ذو جودة عالية من خالل طرق مختلفة ،وتشغيل مختبرات الكمبيوتر والمكتبات بالطرق
األكثر أما ًنا .يسعدنا إبالغكم أن تخطيط كلية المجتمع في مقاطعة هدسون يتطابق حتى اآلن مع تخطيط الكليات الشقيقة لها.
نظرً ا ألن فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي يعمل على دمج التعقيبات التي تلقاها حتى اآلن من مجتمع الكلية في خطة إعادة تشغيل كلية
المجتمع في مقاطعة هدسون ،فإنه يرغب في مشاركة التحديثات التالية.
الصحة والسالمة (كاثي سيرانجيلو وكاثلين سميث-وينينج)
• تولى المرايا الحرارية بأهمية بالغة كوسيلة إلجراء الفحص في الحرم الجامعي .توفر هذه المرايا طريقة دون تالمس لقياس درجات حرارة
األفراد وستوضع عند مدخل كل مبنى من مباني كلية المجتمع في مقاطعة هدسون .تعمل المرايا الحرارية ،أو أي طريقة أخرى لقياس درجة
الحرارة ،كمكمل إلكمال التقييم الذاتي.
• يتماشى قياس درجة الحرارة عند كل مدخل مع نهج مقاطعة هدسون وجيرسي سيتي لضمان الحفاظ على الصحة والسالمة العامة .تبنت
مقاطعة هدسون كاميرات حرارية بينما اعتمدت جيرسي سيتي مرايا حرارية.
• نجري مناقشات مع الوكاالت الصحية المحلية في مقاطعة هدسون بشأن االختبار وبروتوكوالت اقتفاء المخالطين.
• وف ًقا لتوجيهات مركز السيطرة على األمراض ،لن يُطلب من الطالب والموظفين إجراء اختبار كوفيد 19-وتقديم ما يثبت نتيجة االختبار
السلبية قبل العودة إلى الحرم الجامعي .فهذه الممارسة محدودة في موثوقيتها حيث أن اختبارات كوفيد 19-ما هي إال تشخيص صحي سريع
في لحظة زمنية معينة (على سبيل المثال ،يمكن أن تتغير حالة كوفيد 19-في اليوم التالي بعد اختبارها) وقد تنتهك لوائح لجنة تكافؤ فرص
العمل .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموارد التالية :اعتبارات مؤقتة لمسؤولي مؤسسات التعليم العالي الختبار SARS-CoV-2
وإصدارات لجنة تكافؤ فرص العمل المحدثة من نشرات المساعدة الفنية الخاصة بكوفيد 19-التي يتناول اختبار األجسام المضادة.
• ُ
طلبت عالمات تعزز االمتثال لبروتوكوالت الصحة والسالمة (مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة ستة أقدام أو أكثر) لنشرها في
مناطق الحرم الجامعي كثيفة الحركة .ستترجم هذه العالمات إلى اإلسبانية والعربية أيضًا.

• يعد ارتداء الكمامات بموجب أمر الحاكم ميرفي رقم  ،155أمرً ا إلزاميًا .ينفذ أم ارتداء الكمامة ،في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون ،من خالل
لغة مدونة قواعد سلوك الطالب وكتيب الموظف.
• أُضيفت القفازات غير المطاطية إلى طلب معدات الوقاية الشخصية ( )PPEللكلية .ورغم أن ارتداء القفازات ليس إلزاميًا ،إال أنها ستكون متاحة
لمن يرغب في استخدامها.
الشؤون األكاديمية والتدريس والتعلم (د .داريل جونز وإيرما ويليامز)
• تظل صحة وسالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين هي شاغلنا األساسي مع االنتهاء من جدول دورات خريف .2020
• يشمل جدول دورات خريف  2020مجموعة قوية من العروض مع مجموعة متنوعة من طرق التدريس لدورات معينة من أجل تلبية تفضيالت
الطالب واحتياجاتهم على أفضل وجه.
• يُشجع الطالب على االطالع المستمر على جدول دورات خريف  2020بشكل منتظم حيث ال تزال بعض التحديثات قيد المعالجة.
• يظل التقويم األكاديمي لخريف  2020دون تغييرُ .تنشر تواريخ بدء وانتهاء كل قسم من الدورات في جدول دورات خريف .2020
• بمجرد بدء الفصل الدراسي لخريف  ،2020تستمر أقسام الدورات المقدمة عبر اإلنترنت وطرق التدريس عن بعد بتلك الطرق للفصل الدراسي
بأكمله.
• تغير أقسام الدورات المقدمة في الحرم الجامعي خالل خريف  2020طريقة عملها فقط إذا نصح مسؤولو الدولة والحكومة المحلية بهذا التغيير
بسبب عودة انتشار كوفيد.19-
• يعمل أعضاء هيئة التدريس والعمداء المساعدون عن كثب مع خدمات تكنولوجيا المعلومات ( )ITSمن أجل ضمان تمتع أقسام الدورات المقدمة
في الحرم الجامعي بالتكنولوجيا الالزمة لتقديم أساليب التدريس الفعالة.
• ينبغي على أعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في الوصول إلى مكاتبهم أثناء تحضيرهم لدورات الخريف الخاصة بهم االتصال
بالسيد /جاك كويجلي ،المدير التنفيذي للسالمة العامة واألمن ،قبل يوم واحد على األقل عبر البريد اإللكتروني التالي.jquigley@hccc.edu :
المساحات والمرافق (إيليا أشميان وجاك كويجلي)
• أكملت إدارة المرافق دراسة القدرة االستيعابية لجميع المساحات التعليمية في الحرم الجامعي .يمكن العثور على دراسة القدرة االستيعابية على
صفحة ويب العودة إلى الحرم الجامعي.
• تعمل إدارة المرافق بشكل وثيق مع األقسام األكاديمية الفردية وخدمات الطالب ومكاتب األعمال من أجل تحديد القدرات االستيعابية للمساحات
غير التعليمية والساحات األساسية األخرى.
• بنا ًء على هذه المناقشات ،تشتري إدارة المرافق المستلزمات الضرورية (مثل الحواجز الزجاجية) لحماية صحة وسالمة جميع الطالب وأعضاء
هيئة التدريس والموظفين .تم شراء محطات تعقيم اليد بدون تالمس لوضعها في جميع أنحاء الحرم الجامعي وفي جميع مداخل المباني.
• تجري صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة المياه في الحرم الجامعي وسيتم االنتهاء منها قبل بداية فصل الخريف.

• يمكن للموظفين الوصول إلى مكاتبهم عند الحاجة من خالل االتصال بالسيد /جاك كويجلي ،المدير التنفيذي للسالمة العامة واألمن ،قبلها بيوم واحد
على األقل عبر البريد اإللكتروني التالي.jquigley@hccc.edu :
الموارد البشرية (آنا كروبيتسكي وأماال أوجبورن)
• ُ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.
• الوصول إلى مواقف السيارات في الحرم الجامعي :مع األخذ بعين االعتبار أن معظم الموظفين سيواصلون العمل عن بعد ،فإننا نتوقع أن يكون
هناك مواقف كافية الستيعاب أولئك الذين يفضلون القيادة بسياراتهم إلى الحرم الجامعي بدالً من استخدام وسائل النقل العام.
• تطور الموارد البشرية وحدات تدريبية وموارد للرد على "األسئلة الشائعة" لمجتمع الكلية.
الحياة الجامعية وخدمات دعم الطالب (ليزا دويرتي وجيني بو)
• أصدرت الشؤون األكاديمية وشؤون الطالب استبيا ًنا مشتر ًكا للطالب .هذا االستبيان له هدفين .يوفر للطالب فرصة لمشاركة المعلومات بشأن
تجاربهم حتى اآلن مع الخدمات والتعلم عبر اإلنترنت وعن بعد ومشاركة المعلومات بشأن احتياجاتهم في فصل الخريف .يُتوقع صدور النتائج في
وقت الحق من هذا األسبوع وسيتم مشاركتها مع مجتمع الكلية.
• تخطط خدمات تسجيل الطالب المباشرة للعودة إلى الحرم الجامعي قبل فصل الخريف للطالب الذين يحتاجون إلى الوصول إلى خدمات مثل اختبار
تحديد المستوى والمساعدة المالية والتسجيل .سيستمر تقديم جميع خدمات الطالب عن بُعد على .www.hccc.edu/remoteservices
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
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