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األسئلة الشائعة

11 - 9

كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون
التعليم المستمر وتنمية القوى العاملة
دليل الطالب

.1

التسجيل الذي يتطلب الحضور شخص ًيا و /أو اإلرشاد و /أو الدفع:

سيتم فتح باب التسجيل للتعليم المستمر وتطوير القوى العاملة في كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون الذي يتطلب
الحضور شخصيًا أو تقديم المشورة فيما يتعلق بالدورات التدريبية يوم االثنين  17أغسطس.
سيفتح باب التسجيل الذي يتطلب الحضور شخصيًا متاحً ا عن طريق تحديد موعد فقط في المواقع التالية:
جيرسي سيتي:
مركز الطالب ،الطابق األول،
 71شارع سيب
جيرسي سيتي ،والية نيو جيرسي 07306
حرم الكلية في نورث ھدسون4800 :
جون اف كيندي بلفار ،يونيون سيتي،
والية نيو جيرسي 07087

سيفتح باب التسجيل الذي يتطلب الحضور شخص ًيا عن طريق تحديد موعد فقط بد ًءا من  23سبتمبر في المواقع التالية:
جيرسي سيتي:

مركز مؤتمرات فنون الطھي ،الطابق الخامس
 ،161شارع نيوكيرك ،غرفة  E505جيرسي
سيتي ،والية نيو جيرسي 07306
حرم الكلية في نورث ھدسون:
 4800جون اف كينيدي بلفار ،الطابق
األول
يونيون سيتي ،والية نيو جيرسي 07087
يلزم تحديد موعد للتسجيل أو الدفع أو لطلب المشورة حول البرنامج.
لتحديد موعد للتسجيل أو االستفسار عن برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) ،(ESLيمكنك االتصال على (201) 360- 4224
أو التواصل عبر البريد اإللكتروني.ce@hccc.edu :
ألي استفسارات حول البرامج األخرى ،يرجى التواصل مع المنسقين التاليين لتحديد موعد:الرعاية الصحية
بيتسي بارنوم،201-360-4243 ،
أو cewdhealthcare@hccc.edu

1

الصناعات المتقدمة
برنامج التدريب المھني

البريت ويليام،
 201-360-4255أو alwilliams@hccc.edu

التدريب المھني

كاثرينا ميارسول ،المدير،
 201-360-4241أو cmirasol@hccc.edu

مركز األعمال التجارية والصناعة

مارتيسا رييز ،مطور أعمال  201-360-5383أو
mreyes@hccc.eduأو جاجي سيال سماسا،
منسق التعليم المستمر وتنمية القوى العاملة،
 201-360-4234أو dsylla@hccc.edu

إدارة األعمال التجارية وأجھزة الكمبيوتر والمشاريع

الكسيس مونيز،amuniz@hccc.edu ،
201-360-4244

فنون الطھي

تشستيتي فاريل،cfarrell@hccc.edu ،
201-360-4262
و كو فايشا رانسوم،
،qransom4959@live.hccc.edu
201-360-5326

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )(ESL

كالرا انجل،cangel@hccc.edu ،
201-360-4647

برامج الشباب والعائلة

كارمن جويرا،cguerra@hccc.edu ،
201-360-4260
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.2

ما تحتاج إلى معرفته بخصوص الزيارات داخل الحرم الجامعي

قبل القدوم إلى الحرم الجامعي:
● إذا كنت ال تشعر أنك في حالة جيدة ،ابق في المنزل وشارك في عملية التدريس والتعلم والعمل عن بُعد.
● تحقق من تأكيد تسجيلك في فصل دراسي يتطلب الحضور شخصيًا شخصيًا أو أن لديك موع ًدا للقاء شخصيًا مع أحد أعضاء
فريق العمل.
● احصل على بطاقة ھوية الطالب الخاصة بك.
● احرص على القدوم مبكرً ا عند دخول المبنى نظرً ا لمتطلبات الفحص الدقيقة )انظر أدناه(.
● أكمل التدريب الذي يمكنك الوصول إليه عبر الرابط المرسل إلى عنوان بريدك اإللكتروني.
● ارتدي غطاء للوجه )سيتم توفير واحد إذا لم يكن لديك(.
أمور متطلبة داخل الحرم الجامعي:
● شارك في بروتوكول الفحص الصحي الخاص بكلية المجتمع في مقاطعة ھدسون من خالل استكمال المسح وقياس درجة
الحرارة عند دخول مباني كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون.
● ارتد الكمامة في جميع ساحات كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون.
● لتزم بالمبادئ التوجيھية 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 )المقتصرة على شخصين ،لذا
يرجى أن يكون لديك وقت كاف في حال لزم األمر(.
● اتبع التوجيھات موحدة االتجاه لجميع المداخل والمخارج والساللم.
● اغسل يديك أو طھرھما بشكل متكرر.
ُيرجى االنتباه إلى ما يلي:
● لن يسمح باستقبال الضيوف.
● لن يسمح بتناول الطعام أو الشراب في األماكن المغلقة داخل الحرم الجامعي.
● سيفتح مطعم بيتس اند بايتس بيسترو في مبنى العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات "ستيم" من الساعة  8صباحً ا حتى
 2ظھرً ا من االثنين إلى الجمعة بدءًا من  8سبتمبر .يمكنك طلب الشراء عبر اإلنترنت باستخدام تطبيق
" "Myquickchargeيرجى تنزيله من متجر  Appleأو  .Google Playاستخدم كود  HCCC267للتسجيل.
● الحضور بدون موعد غير مرحب به .إذا لم يكن لديك موعد ،فسيتم توجيھك لتحديد موعد للحضور في وقت آخر.
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● سيتم فحص جميع األعضاء أو الزوار عند دخول المبنى وتعبئة استبيان صحي .ستحتاج إلى الفحص في
كل مرة تدخل فيھا مبنى.

.3

يتم تقديم ثالثة أنواع من الفصول الدراسية
● الفصول الدراسية عبر اإلنترنت :حلقات دراسية عن بعد بشكل كامل حيث يلتقي الطالب من خالل حضور المؤتمرات عبر
اإلنترنت مع مدرسيھم وزمالئھم في الفصل أسبوعيًا في وقت محدد كل أسبوع.
● الفصول الھجين :يجمع التعلم الھجين بين التعليمات التي تلزم الحضور الشخصي والتعلم عبر اإلنترنت ،حيث يحضر الطالب
حلقة دراسية واحدة بشكل شخصي وحلقة دراسية واحدة عبر اإلنترنت من خالل مؤتمرات عبر االنترنت في وقت محدد من
كل أسبوع.
● الفصول التي تطلب الحضور شخصيًا :حلقات دراسية داخل الحرم الجامعي .بالنسبة للحلقات الدراسية التي تتطلب الحضور
شخصيًا ،يجب دائمًا ارتداء غطاء الوجه .يتعين على الطالب إكمال التدريب المقدم من مؤسسة  SafeCollegesو كلية
المجتمع في مقاطعة ھدسون الخاص بتوجيه الطالب قبل بدء الحلقات الدراسية .كما سيتم الحرص على أن تكون مقاعد داخل
الفصل الدراسي متبعة إلرشادات التباعد االجتماعي من خالل الحفاظ على مسافة ال تقل عن  6أقدام والتي حددھا مركز
مكافحة األمراض والوقاية منھا .يجب أن توضع حقائب الظھر والمعاطف وأي

أغراض أخرى متنوعة تحت الطاولة /المكتب أو تحت مقعد الطالب أو في المكان المخصص .لن يُسمح للطالب
بالبقاء في الفصل بمجرد انتھاء الفصل.
.4

اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) (ESLالذي يتطلب الحضور شخص ًيا

يتم تشجيع الطالب على تقديم االختبار عن بُعد ومع ذلك ،إن لم تكن قادرً ا على تقديم االختبار عن بُعد وال يمكنك إكمال
اختبار تحديد المستوى إال بالحضور الشخصي ،فيمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني أو االتصال بنا إلخطارنا ،وسنقوم
بتحديد موعد لالختبار بالحضور الشخصي .ويتوافر ھذا الخيار بشكل محدود.
.5

معلومات وموارد إضافية:

للمزيد من المعلومات حول خطة استئناف الدراسة في كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون ،يرجى االنتقال إلى :خطة
استئناف الدراسة في كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون ولألسئلة الشائعة ،يرجى االنتقال إلى:
http://www.hccc.edu/returntocampus/faqs/
وللحصول على معلومات عامة حول العودة إلى الحرم الجامعي ،يرجى االنتقال إلى:
http://www.hccc.edu/returntocampus/
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معلومات مھمة للوصول إلى التسجيل عن بعد والخدمات األخرى

.6
البرنامج

الموقع اإللكتروني وجھة االتصال
المعلومات

برنامج التدريب المھني

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني،كاثرينا
ميراسول ،المدير 4241-360-201 ،أو
CMirasol@hccc.edu

شركاء األعمال :القطاع الخاص والقطاع الحكومي

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني،
ماريتسا رييز ،مطور أعمال،
 201-360-5383أو
MReyes@hccc.edu

مركز االعمال التجارية والصناعة

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني،
ماريتسا رييز ،مطور أعمال،
 201-360-5383أوMReyes@hccc.edu

شركاء المجتمع

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني،
تشستيتي فاريل ،مدير مساعد،
 201-360-4262أو
CFarrell@hccc.edu

فصول التعليم المستمر
● الحرم الجامعي الرئيسي )حي جورنال سكوير(

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني201-360-4246 ،

● الحرم الجامعي في نورث ھدسون

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني201-360-5358 ،

ورش عمل في عطلة نھاية األسبوع
برنامج التبادل الثقافي أوبير " ،"AuPairفصول الفنون
إدارة األعمال التجارية والحاسوب والمشاريع

شستيتي فاريلcfarrell@hccc.edu,،
201-360-4262
الكسيس مونيز،amuniz@hccc.edu ،
201-360-4244

فنون الطھي تشستيتي فاريل،
،cfarrell@hccc.edu
 201-360-4262وكو فايشا رانسوم،
201-360-5326 ،qransom4959@live.hccc.edu
5

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )(ESL

كالرا انجل،cangel@hccc.edu ،

الرعاية الصحية سمايا ياشيفا،

201-360-4239 ،syashayeva@hccc.edu

برامج الشباب والعائلة

كارمن جويرا،cguerra@hccc.edu ،
201-360-4260

منصة التعليم عبر االنترنت ""Ed2Go

كالرا انجل،cangel@hccc.edu ،
201-360-4647

مركز مؤتمرات فنون الطھي

كارين ماكلولين ،حجز الفعاليات،
 5303-360-201أوkmaclaughlin@hccc.edu

كافيه ليبرتي ومطعم بيتس اند بايتس بيسترو

سوف يفتح كافيه ليبرتي ومطعم بيتس اند بايتس بيسترو
في مبنى العلوم والتكنولوجيا والھندسة والرياضيات "ستيم"
من يوم االثنين إلى الجمعة من الساعة  8صباحً ا وحتى
الثانية مساءًا بدءًا من الثامن من شھر سبتمبر .ويبقى كافيه
ليبرتي مغل ًقا ختى إشعار آخر.

مسؤول الفترة المسائية وعطلة نھاية
األسبوع واألنشطة خارج الموقع

اليكس مونيز ،منسق الفترة المسائية وبرامج
عطلة نھاية األسبوع واألنشطة خارج الموقع،
 201-360-4244أوAMuniz@hccc.edu
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برامج شھادات الرعاية الصحية

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني،
سمايا ياشيفا،
مساعد مدير برامج الرعاية الصحية،
 201-360-4239أو
SYashayeva@hccc.edu

أكاديمية قيادة القوى العاملة في مقاطعة ھدسون

انقر ھنا للوصول إلى الموقع اإللكتروني،
لوري مارغولين،
العميد 201-360-4242 ،أو
LMargolin@hccc.edu

المحاربين القدامى

كاثرينا ميراسول المدير 201-360-4241 ،أو
CMirasol@hccc.edu

إعداد الفواتير

تھرير أحمد ،مساعد األعمال المكتبية،
 201-360-4256أو TAhmad@hccc.edu

إدارة التعليم المستمر وتنمية القوى العاملة

لوري مارغولين ،العميد،
 201-360-4242أو
LMargolin@hccc.edu
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خطة استئناف الدراسة معلومات عامة

تقدر كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون الطالب وأعضاء ھيئة التدريس والموظفين وأفراد المجتمع وھي ملتزمة بأن تكون
استباقية في حماية صحة وسالمة الجميع أثناء جائحة كوفيد 19-على الدوام.
ينتشر فيروس كوفيد 19-غالبًا من خالل الرزاز التنفسي الذي يخرج عند العطس أو السعال .قد تظھر على األشخاص
المصابين بكوفيد 19-أعراضًا مثل الحمى والسعال الجاف أو قد ال تظھر عليھم األعراض على اإلطالق .توصي مراكز
مكافحة األمراض والوقاية منھا ) (CDCبالبقاء في المنازل قدر المستطاع وارتداء الكمامات وغسل األيدي أو تعقيمھا بشكل
متكرر ،والحفاظ على التباعد االجتماعي مع اآلخرين بمسافة ال تقل عن ستة أقدام عند الخروج من المنزل للحد من انتشار
كوفيد.19-
وضع الفريق المعني بالعمل على استئناف الدراسة داخل الحرم الجامعي خطة الستئناف الدراسة بكلية مجتمع في مقاطعة
ھدسون بمساھمة من مجتمع الكلية .وُ ضعت خطة إعادة تشغيل كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون بالتوافق مع النموذج
والمبادئ التوجيھية المقدمة من مكتب وزير التعليم العالي وتلتزم بجميع متطلبات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منھا ،وتوصياتھا ومبادئھا التوجيھية .الحفاظ على السالمة أثناء الوباء مسؤولية جماعية.
تتوقف قدرة كلية مجتمع مقاطعة ھدسون على االزدھار خالل فترة وباء كوفيد 19-الحالي على الفھم المشترك بأن لكل منا
دورً ا في اتخاذ خطوات ال تحسن صحتنا فقط بل أيضًا صحة اآلخرين الذين نتشارك معھم الحرم الجامعي.
استمرارً ا لھذا الھدف المجتمعي الھام ،ووف ًقا لتوجيھات مركز السيطرة على األمراض ،تتطلب كلية مجتمع مقاطعة ھدسون أن
يلتزم جميع الطالب وأعضاء ھيئة التدريس والموظفين وزوار الحرم الجامعي بالقواعد واللوائح المحددة وھي· :
● شارك في بروتوكول الفحص الصحي الخاص بكلية المجتمع في مقاطعة ھدسون من خالل استكمال المسح وقياس درجة
الحرارة عند دخول مباني كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون ·
● ابق في المنزل وشارك في التدريس والتعلم والعمل عن بُعد إذا لم تشعر بحالة جيدة أو كانت لديك ظروف تمنعك من التواجد
في الحرم الجامعي· .
● ارتد الكمامة في جميع ساحات كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون.
● لتزم بالمبادئ التوجيھية 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 التوجيھات موحدة االتجاه لجميع المداخل والمخارج والساللم.
● اغسل يديك أو طھرھما بشكل متكرر.
● اجعل العطاس والسعال في مرفقك.
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األسئلة الشائعة
 .1كيف يمكنني التسجيل في فصل التعليم المستمر؟
● للتسجيل عبر اإلنترنت ،يرجى الدخول إلى موقعنا اإللكتروني أو النقر على الرابط التالي:

https://www.hccc.edu/continuingeducation/
● سيكون باب التسجيل في التعليم المستمر وتطوير القوى العاملة في كلية المجتمع في مقاطعة ھدسون الذي
يتطلب الحضور شخصيًا أو تقديم المشورة حول الدورات التدريبية التي تبدأ يوم االثنين  17أغسطس.
● سيفتح باب التسجيل الذي يتطلب الحضور شخصيًا عن طريق تحديد موعد فقط في المواقع التالية في جيرسي
سيتي :مركز الطالب ،الطابق األول 71 ،شارع سيب وفي الحرم الجامعي في نورث ھدسون 4800 :جون اف
كيندي بلفار يونيون سيتي ،والية نيو جيرسي 07087
● يبدأ التسجيل بالحضور الشخصي في  23سبتمير ويكون متاحً ا فقط عن طريق تحديد موعد في المواقع التالية في
جيرسي سيتي :مركز مؤتمرات فنون الطھي ،الطابق الخامس  ،161شارع نيوكيرك ،غرفة  E505جيرسي
سيتي ،والية نيو جيرسي  07306وفي الحرم الجامعي في نورث ھدسون 4800 :جون اف كيندي بلفار ،الطابق
األول ،يونيون سيتي ،والية نيو جيرسي  07087لمزيد من المعلومات حول التسجيل الشخصي ،يرجى االنتقال
إلى القسم األول :التسجيل الشخصي و /أو اإلرشاد و /أو الدفع المذكور في في بداية ھذا المستند.
 .2أرغب في التسجيل في برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ) .(ESLكيف أبدأ؟

● يرجى االنتقال إلى موقعنا اإللكتروني أو النقر على الرابط التاليhttps://www.hccc.edu/continuing- :
 education/esl/.سيتم تقديم فصول برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ).(ESLعبر اإلنترنت وبطريقة
ھجينةالتعلم الھجين .يجمع التعلم الھجين بين التعليمات التي تتطلب الحضور الشخصي وجھًا لوجه والتعلم عبر
اإلنترنت .حيث يحضر الطالب حلقة دراسية واحدة بشكل شخصي وحلقة دراسية واحدة عبر اإلنترنت من خالل
مؤتمرات عبر االنترنت في وقت محدد من كل أسبوع .إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية ،يرجى
االتصال بمركز العمالء على  201-360-4246أو  5358أو عبر البريد اإللكتروني .ce@hccc.edu
 .3كيف يمكنني تسجيل ابني او ابنتي في برامج االختبار التحضيري لدخول الجـامعة " "SAT Prepأو إختبار القدرات
الدراسية األولية ""PSAT Prep؟

● يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني أو اتباع الرابط ھناhttp://www.hccc.edu/continuing- :
 education/family-and-kids-program/إذا كانت لديك أي استفسارات ،يرجى التواصل مع كارمين
جويرا على  201-360-4260أو .cguerra@hccc.edu
 .4أنا مھتم بحضور جلسة معلومات عبر االنترنت عن الفصول الخاصة بشھادة إدارة المشاريع الجديدة؟ ھل يمكنك إخباري
بالمزيد عنھا؟
● يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني أو اتباع الرابط ھنا:

 .https://www.hccc.edu/continuing-education/PMPإذا كانت لديك أسئلة حول الدورة
التدريبية أو خيارات الدفع  ،فيرجى التواصل مع الكسيس مونيزعلى  201-360-4244أو
.amuniz@hccc.edu
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 .5أرغب في معرفة المزيد من المعلومات حول احتياطات الصحة والسالمة في الحرم الجامعي .ھل يمكنك
مساعدتي؟
● يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بكلية المجتمع في مقاطعة ھدسون ).(http://hccc.edu/returntocampus/
 .6ما ھي المميزات التي يمكني الحصول عليھا عند التسجل في حلقات دراسية عبر اإلنترنت؟
● حلقات دراسية عبر اإلنترنت للحضور عن بُعد .لن تأتي إلى الحرم الجامعي .سوف يجتمع طالب الفصل في
يوم أو وقت محدد.
 .7أواجه صعوبة في التسجيل في الفصل الذي أريد االلتحاق به ،ھل يمكنك مساعدتي؟
● يرجى التواصل مع خدمة العمالء على  201-360-4246أو  5358أو عبر البريد اإللكتروني.ce@hccc.edu :
 .8أرغب في التسجيل في برنامج الرعاية الصحية .كيف أبدأ؟
● يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني للحصول على مزيد من المعلومات .ألي استفسارات ،يرجى التواصل مع بيتسي
بارنوم على  cewdhealthcare@hccc.eduأو .(201) 360-4243

.9

أرغب في التسجيل في التدريب المھني المتقدم في التصنيع .كيف أبدأ؟
● يرجى التواصل مع ال ويليام على alwilliams@hccc.eduأو .(201) 360-4255
 .10أرغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول التدريب المھني أين يفترض أن أذھب؟
● يرجى التواصل مع ماثرينا ميراسول على  cmirasol@hccc.eduأو .(201) 360-4241
 .11ما ھي برامج شھادات الصناعة التي تقدمھا؟
● نقدم مجموعة متنوعة من برامج شھادات الرعاية الصحية .للمزيد من العلومات ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني أو
التواصل مع بيتسي بارنوم على  cewdhealthcare@hccc.eduأو .(201) 360-4243
 .12أنا أمثل شركة محلية وأھتم بالتدريب عبر االنترنت لموظفيي .كيف أبدأ؟

● يرجى التواصل مع ماريتسا رييس على  201-360-5383أو عبر البريد اإللكرتونيMReyes@hccc.edu.:
 .13ھل يمكنني الطلب من مطعم بيتس اند بايتس شخصيًا؟
● نعم .يمكن الشراء شخصيًا أو مقدمًا من خالل تطبيق  .MyQuickChargeيقبل بيتس اند بايتس الدفع نق ًدا أو
عبر بطاقة ائتمانية أو عبر Apple Payو .Android Pay
 .14ماذا لو كنت أعاني من حساسية تجاه بعض األطعمة؟
● عند الشراء ،أخبر الموظفين إذا كان لديك أي قيود أو أسئلة حول المنتج.
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 .15ھل لديك توصيل؟
● اعتبارً ا من اآلن ،ال نقدم خدمة التوصيل ،ولكن خدمة التوصيل بدون تالمس متاحة من خالل تطبيق
.MyQuickCharge
 .16أرغب في االستفسار عن مدى توفر مركز مؤتمرات فنون الطھي إلقامة فعالية ،من الذي يمكني االتصال به؟
● يرجى التواصل مع كارين ماكلولينعلى  201-360-5303أو عبر البريد اإللكتروني:

kmaclaughlin@hccc.edu
ألي استفسارات أخرى:
أرسل رسالة نصية أو قم باالتصال أو تواصل عبر البريد اإللكرتوني مع لوري مارغولين ،عميد التعليم المستمر
وتنمية القوى العاملة ،على  201-600-1359أو .LMargolin@hccc.edu
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