أو ّد أن أشكر طلبة الكلية عىل صربهم وتكيفهم مع االنتقال إىل آليات الدراسة عن بعد بشكل مفاجئ ورسيع ،وبسبب 1-
الظروف الحالية الخارجة عن السيطرة ،فقد بذل طاقم التدريس وموظفي الكلية قصارى جهدهم لالنتقال الرسيع
إىل طرق التعليم عن بعد  ،وتسعى أرسة الكلية إىل تقديم جميع الخدمات املمكنة لطلبة الكلية خالل فرتة تعليق
الدراسة يف مقر الكلية .
ومع اقرتاب الفصل الدرايس الشتوي ،قمنا مبراجعة نظام التقييم وتحديد الدرجات الحايل لتحقيق املوازنة بني املحافظة
عىل النزاهة األكادميية وإدراك صعوبة الظروف الحالية التي تتطلب التحيل باملرونة والتعاطف مع الطلبة.
ونتيجة لذلك ،سيتم تنفيذ تغيريات مؤقتة عىل الفصل الدرايس الشتوي:
تاريخ إصدار درجات مستوى دراسات بعد الثانوية العامة :
	-الربامج الدراسية التي تنتهي يوم الجمعة بتاريخ  71إبريل  :سيتم اصدار الدرجات للطلبة بتاريخ  92إبريل
الساعة  4مسا ًء
	-الربامج الدراسية التي تعتمد عىل التطبيقات العملية يف املختربات أو االستديوهات أو أي مكان آخر بحيث
أنه ال ميكن إنهاء املادة التعليمية حتى عودة الدراسة يف الكلية :سيتم وضع إشارة ( )Iوتدل عىل أن املساق
الدرايس غري مكتمل ،وعند العودة إىل مقاعد الكلية ويتم إكامل هذه الربامج الدراسية والحصول عىل الدرجة
النهائية ،سيتم إظهار الدرجة النهائية .
	-لن يحصل أي تغيري عىل جداول الدرجات الخاصة بـ مساقات أونتاريو التعليمية
	-عىل الطلبة الذين تنتهي برامجهم الدراسية بعد يوم الجمعة املوافق لـ  71إبريل التواصل مع املرشد
االكادميي للحصول عىل املزيد من املعلومات بخصوص درجاتهم
سياسة االسرتحام يف تحديد الدرجات لدراسات بعد الثانوية العامة ( خاص يف الفصل الدرايس الشتوي  0202فقط )
يف حال عدم اجتياز املساق الدرايس ،سيتم بشكل تلقايئ إضافة رمز االنسحاب  Wيف الشهادة  .ولن يتم منح الطلبة
للمساقات الدراسية الذين حصلوا بها عىل تقدير  Wعىل مساعدات قروض عند إعادة تسجلها ودراستها مرة أخرى.
ولن تؤثر املساقات الدراسية بتقدير  Wعىل نتيجة املعدل الرتاكمي .وعىل الطلبة إعادة دراسة هذا املساقات فيام
بعد ولن تكون الرسوم الدراسية قابلة لالسرتداد.
تم متديد املوعد النهايئ لالنسحاب من أي مساق درايس حتى نهايته ،ويرجى التواصل مع املستشار األكادميي/مستشار
الطلبة الدوليني عند رغبتك باالنسحاب من املساق الدرايس.
نشجع جميع الطلبة عىل الجد واملثابرة خالل هذه الفرتات الصعبة ،حيث أنه من املهم أن تحافظ عىل رغباتك يف
تحقيق هدفك التعليمي  .فكلنا يف أرسة كلية نياجرا نعمل من أجل خدمتكم ومساعدتكم يف املتابعة والنجاح من خالل
الخدمات التي نقدمها عن بعد أو عرب الوسائل البديلة التي حددتها الكلية .
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