 13يونيو 2020
أعزائي أعضاء مجتمع كلية المجتمع في مقاطعة هدسون،
وف ًقا لما أعلنه الدكتور ريبر في بياننا الصحفي الصادر يوم  12يونيو  ،2020ستقدم كلية المجتمع في مقاطعة هدسون معظم الدورات
التدريبية لالئتمان وتطوير القوى العاملة والدورات غير االئتمانية عبر اإلنترنت أو عن بُعد في خريف  ،2020كما ستحقق التوازن بين العلوم
المختبرية وعلوم الطهي والتمريض والصحة والدورات ذات الصلة ميدانيًا .وتخضع العروض الميدانية لموافقة الوالية وستلتزم ببروتوكوالت
السالمة الموصى بها والمطلوبة من قبل مجتمع الرعاية الصحية .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
ستتوفر مساحة إضافية ،بسبب تقديم معظم المقررات عبر اإلنترنت وعن بُعد ،مما يساعد على االلتزام بالتباعد االجتماعي واتخاذ االحتياطات
الصحية المناسبة خالل تقديم المقررات في الحرم الجامعي .وسيتم االلتزام خالل تقديم المقررات في الحرم الجامعي بتوصيات محددة بما في
ذلك بروتوكوالت التباعد االجتماعي واستخدام معدات الوقاية الشخصية وتحسين عمليات التنظيف والتطهير.
تحدد اآلن خدمات وعمليات دعم الطالب ذات األولوية العالية تمهي ًدا لبدء العودة إلى الحرم الجامعي (بنا ًء على إخطار من الوكاالت الحكومية
ومجتمع الرعاية الصحية) .وتواصل خدمات دعم الطالب والمكاتب األخرى العمل عن بُعد .ويمكن الحصول على معلومات بشأن كيفية
الوصول إلى الخدمات عن بُعد من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التالي .www.hccc.edu/remoteservices
لمساعدة الطالب في التسجيل في قسم الدورة األكثر مالءمة لهم ،أنشأت فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ( )RTCصفحة ويب تحتوي
على جميع المعلومات األساسية المتعلقة بجهود التخطيط للعودة إلى الحرم الجامعي التي تبذلها كلية المجتمع في مقاطعة هدسون .ويمكن
الوصول إلى صفحة الويب هذه من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التالي .www.hccc.edu/ReturntoCampus
نواصل تشجيع الطالب على التسجيل في الفصول الدراسية القادمة ،بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي الثاني والفصل الدراسي الخريفي.
يمكن للطالب التسجيل في مقررات الصيف والخريف حتى ولو كان لديهم رصيد لدى أمين صندوق أو في انتظار نشر الدرجات النهائية .إذا
كنت طالبًا وتحتاج إلى مساعدة ،فال تتردد في التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني التالي .studentaffairs@hccc.edu
تلتزم كلية المجتمع في مقاطعة هدسون بتقديم تجربة تعليمية عالية الجودة للطالب بغض النظر عن الطريقة المتبعة .نظرً ا ألنه سيتم تقديم
معظم أقسام الدورات الخريفية بطريقة التعليم عن بُعد أو عبر اإلنترنت ،يدعو مركز التعلم عبر اإلنترنت ( )COLجميع أعضاء هيئة التدريس
العاملين بدوام كامل وجزئي لمواصلة رفع كفاءتهم من خالل استخدام نظام إدارة التعلم بالكلية (كانفاس) .تقدم التدريبات في تنسيقين .بالنسبة
ألعضاء هيئة التدريس المهتمين بتدريس الدورات التي تم تطويرها للتعليم والتعلم عبر اإلنترنت بالكامل ،يقدم مركز التعلم عبر اإلنترنت
دورة تأهيلية للحصول على شهادة تخصص .بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون محتوىً تعليميًا مباشرً ا عن بعد من خالل منصة
عبر اإلنترنت ،يقدم مركز التعلم عبر اإلنترنت توجيهًا عبر اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس .للتسجيل في أي من تدريب ،يجب على أعضاء
هيئة التدريس زيارة  https://hccc.instructure.com/enroll/CH66LBأو إرسال طلب إلى .col@hccc.edu

يواصل فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي ( )RTCاالجتماع كل يوم اثنين مع مجموعات العمل األصغر التابعة له .وفيما يلي ملخص
موجز للتقدم الذي أحرزته كل مجموعة حتى اآلن:
الشؤون األكاديمية/التدريس والتعلم (د .داريل جونز وإيرما ويليامز)
تستمر مجموعة عمل الشؤون األكاديمية/التدريس والتعلم في العمل مع األقسام األكاديمية لتعديل وإنهاء عروض الدورات الخريفية بحيث
يعكس الجدول بدقة الطريقة التي سيتم من خاللها تقديم كل قسم من أقسام الدورات .كما تستكشف مجموعة العمل هذه العديد من فرص التطوير
المهني ألعضاء هيئة التدريس وتجربة توجيه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت.
الحياة الجامعية وخدمات دعم الطالب (ليزا دويرتي وجيني بو)
تحدد مجموعة عمل الحياة الجامعية وخدمات دعم الطالب حاليًا خدمات دعم الطالب ذات األولوية العالية تمهي ًدا للعودة إلى الحرم الجامعي
عند السماح بذلك .وتتضمن هذه الخدمات ذات األولوية العالية المكتبات ومعامل الكمبيوتر في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون باإلضافة إلى
الخدمات الشخصية مثل التسجيل والمساعدات المالية وأمين الصندوق والفحص .كما تستكشف مجموعة العمل هذه أنواع معدات السالمة التي
ستكون الزمة في بعض األماكن مثل المكتبة ومركز االختبار.
الصحة والسالمة (كاثي سيرانجيلو وكاثلين سميث-وينينج)
تطلع مجموعة عمل الصحة والسالمة فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي باستمرار بحالة فيروس كوفيد 19-في مقاطعة هدسون باإلضافة
إلى العالج وتطوير اللقاحات .وبدأت هذه المجموعة تقديم توصيات لبرنامج مكافحة العدوى التابعة لكلية المجتمع في مقاطعة هدسون.
الموارد البشرية (آنا كروبيتسكي وأماال أوجبورن)
وتواصل مجموعة عمل الموارد البشرية استكشاف احتياجات السياسات واإلجراءات في الحرم الجامعي .كما تعمل مجموعة العمل هذه على
تطوير مواد تعليمية حول أفضل الممارسات في مجال النظافة الشخصية واستخدام معدات الوقاية الشخصية.
المساحات والمرافق (إيليا أشميان وجاك كويجلي)
تكمل مجموعة عمل المساحات والمرافق دراسة سعة المساحات الموجودة في حرم جورنال سكوير عند أخذ بروتوكوالت التباعد االجتماعي
في االعتبار .وسيتم إجراء دراسة سعة مماثلة للفصول الدراسية والمساحات في حرم الكلية في نورث هدسون األسبوع المقبل .وتواصل هذه
بشكل وثيق مع قسم المشتريات في كلية المجتمع في مقاطعة هدسون لشراء المنتجات األساسية مثل معقمات اليدين
المجموعة أيضًا العمل
ٍ
ومستلزمات التنظيف واألقنعة.
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

هيذر ديفريز
نائبة الرئيس في فريق عمل العودة إلى الحرم الجامعي

