Mensagem do Presidente Sean Kennedy:
Atualização do Termo da Primavera
A perseverança e a flexibilidade demonstradas por estudantes e funcionários durante esta pandemia tem
sido notáveis. Quero agradecer aos nossos alunos por sua compreensão e paciência e expressar minha
mais profunda gratidão aos professores e funcionários por seu pensamento criativo e inovador, para
identificar as melhores maneiras de avançar nessa situação sem precedentes. Nossa resiliência como
comunidade do Niagara College certamente será testada em tempos desafiadores como esses, mas tenho
toda a confiança de que, diante das adversidades, nossa natureza colaborativa, engenhosa e solidária nos
ajudará. Já vimos tantos exemplos de aproveitamento de nossa criatividade e tecnologia para apoiar o
sucesso dos alunos, e sei que continuaremos a encontrar novas maneiras de ensinar, aprender e alcançar
#NCTogether.
Como as medidas e diretrizes governamentais para proteger nossa saúde e segurança continuam até
segundo aviso, sem a certeza de uma data em que as atividades no campus possam ser retomadas,
criamos um plano para a conclusão do inverno 2020 e o prazo da primavera 2020 que forneça a maior
clareza possível possível para nossos alunos e funcionários.
O termo da primavera de 2020 começará em 11 de maio para os programas de nível 02 e acima que
podem ser entregues on-line. Programas que exigem componentes práticos ou laboratórios em campus
serão adiados. Para os novos alunos, a admissão de nível 01 para o termo da Primavera foi suspensa e
as ofertas de aceitação adiadas para o outono de 2020 ou para o próximo termo disponível. Detalhes
adicionais, incluindo o status da primavera de 2020 para todos os programas, estão disponíveis aqui.
Continuamos comprometidos em tomar todas as medidas possíveis para ajudar nossos alunos a avançar
em seus estudos, ao mesmo tempo em que cumprimos as medidas de saúde e segurança que são extremamente importantes para achatar a curva do COVID-19, mantendo uma experiência de aprendizado de
alta qualidade em todos os programas.
Agradecemos aos nossos alunos, professores e funcionários por sua paciência, compreensão e perseverança contínuas, enquanto continuamos a navegar juntos nesses tempos desafiadores.

