خطاب السيد بام سكيرن نائب الرئيس األعىل -املكتب الرئييس لكلية نياجرا بخصوص أهم
املستجدات حول وباء : COVID-19
إضافة إىل خطاب الرئيس األعىل املو ّجه إىل أرسة الكلية ،أود من خالل هذا الخطاب أن أحيطكم بأهم
املستجدات واإلجراءات الوقائية يف الكلية بخصوص وباء كوفيد.)COVID-19 ) -19
تسعى الكلية إىل اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لصحة وسالمة طالب الكلية وموظفيها وأرسة الكلية
جميعها:
التنقل :
تم إلغاء رحالت الكلية إىل البلدان التي أصدرت تعليامت احرتازية حول السفر منها وإليها بسبب
انتشار الفريوس .وتم تقليل حركات التنقل األخرى الخاصة بالكلية مع مراعاة الحاالت االستثنائية
والتي يتم متابعتها عىل حدة من قبل نائب رئيس الكلية األعىل .
خطط الحوادث الطارئة  /وإمتام العملية الدراسية /الفصل الدرايس الحايل:
وعىل الرغم من عدم إلغاء الفصول الدراسية أو تغيري الجداول الدراسية يف الوقت الحايل ،إال أنه توجد
خطط لحاالت الطوارئ وإكامل الفصل الدرايس قيد التنفيذ حالياً .وسيتم عقد االجتامعات بشكل
دوري لضامن مقدرة الطلبة عىل إكامل الفصل الدرايس أو تغيري الخطط الدراسية الحالية.
مالحظة :ينطبق إعالن وزارة التعليم -أونتاريو بشان إغالق املدرس باألمس عىل املدارس الحكومية
االبتدائية والثانوية فقط.
فعاليات وأنشطة الكلية :
تم إلغاء فعالية “  “ The Spring Open Houseبتاريخ  28مارس .وسيتم دراسة جميع األنشطة
والفعاليات التي ستقام يف الكلية خارج العمليات التعليمية األساسية أو استقبال الزوار من الخارج
كل حالة عىل حدة ،وذلك طبقاً لإلجراءات الوقائية منظامت الصحة /كندا لضامن صحة وسالمة طالبنا
وزوارنا  .وسيتم تزيدكم بالتعديالت حول جدول الفعاليات واألنشطة التي ستنعقد يف الكلية.
توفري بيئة تعليمية آمنة :
بناء عىل متابعة أهم املستجدات الصادرة من منظامت الصحة العامة ملتابعة تطورات انتشار وباء
 ، COVID-19تحرص الكلية عىل تطبيق التوصيات والتوجيهات واتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة
لحفظ أمن وسالمة أرسة الكلية .فخالل األشهر املاضية ،قمنا بزيادة عدد جيل معقم اليدين يف جميع
أرجاء الكلية ونرش الحمالت التوعوية الصحية والحرص عىل االلتزام بجميع اإلجراءات الوقائية مثل
الطرق الصحيحة لغسل اليدين وآداب السعال  ،و تكثيف عمليات التنظيف عن طريق استخدام
مساحيق التعقيم التي تستخدمها املستشفيات واملراكز الصحية يف التنظيف والتعقيم  ،وذلك لضامن
نظافة وتعقيم جميع مواضع ونقاط االتصال يف حرم الكلية .وسنستمر يف متابعة وتطبيق أهم
اإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل صحة وسالمة طالب وموظفي ومجتمع الكلية بأرسة.

نرجو اتباع التعليامت التالية الصادرة عن منظمة الصحة العامة للحد من انتشار الوباء بني األفراد:
 البقاء يف منزلك حتى تشعر بالراحة والشفاء ثم تعود مجددا ً ملتابعة التزاماتك اليومية اغسل يديك ،عليك استخدام املاء والصابون أو املعقم لتنظيف يديك قم بوضع منديل عىل فمك أو ضع يدك مبحاذاة منطقة الفم عند السعال أو العطاس تجنب املصافحة أو االقرتاب بشكل عام من اآلخرين الذين يعانون من وعكات صحية تجنب استخدام األدوات الخاصة باآلخرين ،واحرص عىل تعقيم وتنظيف جميع األسطح واألدواتالتي تقوم باستخدامها
وللمزيد من املعلومات ،ولقراءة التوصيات الخاصة باملسافرين القادمني من البلدان التي س ّجلت
إصابات بفريوس كورونا ومتابعة جميع التعليامت الصادرة عن منظمة الصحة العامة ،ميكنك زيارة
الرابط التايل :
www.niagaracollege.ca/healthservices/coronavirus

