Lời nhắn gửi từ Chủ tịch Sean Kenedy: Cập nhật
cho kỳ học Mùa Xuân 2020
Sự hợp tác và đồng lòng của các sinh viên và nhân viên của trường trong đại dịch này
thật đáng kinh ngạc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi sinh viên vì sự kiên nhẫn và thấu
hiểu, và chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhân viên và giảng viên vì những giải pháp
đầy sáng tạo, khi chúng ta đồng hành qua hoàn cảnh chưa từng có này.
Cộng đồng trường chúng ta đang phải đối đầu với nhiều thách thức, nhưng tôi tin rằng,
với sự đoàn kết, quan tâm và sự tháo vát vốn có, chúng ta sẽ cùng vượt qua nghịch cảnh
này. Chúng ta đã thấy nhiều ứng dụng của sự sáng tạo và công nghệ để hỗ trợ các sinh
viên thành công, và chúng tôi sẽ cố gắng phát triển thêm các phương pháp dạy và học,
vì #NCTogether.
Trong thời gian này, các biện pháp và chỉ định nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe của
mọi người đang tiếp tục được áp dụng cho đến khi có cập nhật khác, và chúng tôi chưa
thể khẳng định thời điểm trường có thể tiếp tục hoạt động bình thường, nên kế hoạch
cho kỳ học Mùa Xuân 2020 dưới đây đã được chỉnh sửa để được tường minh nhất có thể
cho các sinh viên và nhân viên trường.
Kỳ học Mùa Xuân 2020 sẽ bắt đầu ngày 11 Tháng Năm đối với các lớp học online. Các
khóa học nhất thiết cần cơ sở vật chất tại trường (lớp học, phòng lab, …) sẽ được hoãn.
Cho các sinh viên mới (Level 1), các chương trình học sẽ được lui sang kỳ học Mùa Thu
2020 (hoặc kỳ học gần nhất có thể). Thông tin chi tiết, bao gồm tình hình cụ thể của các
ban ngành, có thể được tìm đọc tại đây.
Chúng tôi sẽ tiếp tục hết mình để thực hiện công tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh
COVID-19, và để duy trì trải nghiệm giáo dục chất lượng cao cho mọi ngành học tại
trường.
Cảm ơn các sinh viên, giảng viên và nhân viên của trường đã đồng lòng, hợp tác để vượt
qua những tình thế đầy thách thức này.

