خطاب رئيس كلية نياجرا السيد شون كينيدي  :آخر األخبار واإلجراءات الوقائية من وباء كوفيد91 -
وباستمرار تصعد اإلجراءات الوقائية واالحرتازية للوقاية من كوفيد ، 91-وحيث قامت حكومة مقاطعة أونتاريو بإعالن
حالة الطوارئ يف املنطقة ،سأقوم من خالل هذ الخطاب بإبالغ أرسة كلية نياجرا عىل اإلجراءات اإلحرتازية الجديدة يف الكلية
بهدف املحافظة عىل أمن وسالمة الطالب واملوظفني وأرسة الكلية بأرسها.
تعليق الدراسة يف حرم الكلية والعمل عن بعد ملوظفي الكلية
يقوم موظفي الكلية وطاقم التدريس بإعداد خطط اسرتاتيجية لعملية التعليم عن بعد  ،وذلك لضامن مقدرة الطلبة عىل إكامل
الفصل الدرايس الحايل حتى تاريخ  71إبريل  .وسيستأنف الطلبة الدراسة عن بعد «اونالين « عن طريق املنصة التعليمية
 Blackboard Sitesبدءا ً من تاريخ  32مارس وحتى نهاية الفصل الدرايس .ولن يتم تنظيم الفعاليات واألنشطة يف حرم الكلية
قبل تاريخ  6إبريل .ولن يستأنف موظفي الكلية العمل يف الكلية قبل تاريخ  6إبريل  ،باستثناء موظفي قسم املوارد البرشية التي
ع ّينهم مرشفو الكلية  .وخالل هذه املدة املذكورة  ،ستكون معظم خدمات الكلية متاحة عن بعد أو يف مقر الكلية .وميكنك زيارة
رابط األسئلة األكرث تكرارا ً للحصول عىل أهم املستجدات واملعلومات عن خدمات الكلية املتاحة .
إلغاء جميع الخدمات املجتمعية والطبية
وللمحافظة عىل الصحة والسالمة العامة وللحد من انتشار وباء كوفيد ، 91-ق ّررت إدارة الكلية إلغاء جميع فعاليات وأنشطة
الخدمات املجتمعية والطبية خالل هذا الفصل الدرايس.
تدرك إدارة الكلية اآلثار السلبية املرتتبة عىل هذه القرارات ،لذلك ستقوم فرق العمل الخاصة بهذه األقسام بإعداد خطط
اسرتاتيجية تكميلية .ونرجو من الطلبة املساهمون يف مثل هذه الخدمات أن تقوم بالتواصل مع مستشاري الخدمات املجتمعية.
نسعى جميعنا ملساعدة الطلبة يف العملية التعليمية ،وسيتلقى الطلبة املزيد من املعلومات والتفاصيل من العميد املشارك
لقسمهم األكادميي  ،وللمزيد من املعلومات عن آخر مستجدات وأخبار الكلية الخاصة بوباء كوفيد 91-وللتعرف عىل الروابط
االلكرتونية التابعة ملنظمة الصحة العامة  ،نرجو زيارة موقع كلية نياجرا االلكرتوين.
تأخري بداية الفصل الدرايس القادم
سيتم تأخري تاريخ بداية الفصل الدرايس القادم من  4مايو وحتى  91مايو  ،فقد تو ّجه الكلية جميع جهودها حالياً إلعداد خطط
اسرتاتيجية ملساعدة الطلبة عىل إكامل الفصل الدرايس الحايل حتى  71إبريل .وسيتم تزويد الطلبة بجميع املستجدات واإلجراءات
الوقائية الجديدة باستمرار.
تقديم العون واملساعدة لجميع الطلبة الذين يحتاجون لدعم مادي ( مساعدات مالية) أو يعانون من نقص الغذاء املتوفر  ،أو من
مشاكل صحية وبدنية .
تدرك إدارة الكلية بأنه يف غضون هذه األوقات العصيبة  ،قد يتعرض الطلبة إىل أزمة مالية أو نقص الغذاء والطعام او يحتاجون
إىل نصائح صحية وبدنية  .وستسعى إدارة الكلية إىل تقديم جميع الخدمات للطلبة عن بعد .
الطلبة املحليني  :عىل جميع الطلبة املحليني الذين يعانون من مشاكل مالية أو نقص يف الطعام والغذاء التواصل عىل الربيد
االلكرتوين التايل  finaid@niagaracollege.caوسيتم تقديم املعونات املالية عىل شكل قروض أو منح ومساعدات مالية أو قسائم
رشائية من املحالت التجارية.
الطلبة الدوليني :عىل جميع الطلبة الدوليني التواصل مع املرشد االكادميي الخاص بربنامجه الدرايس .وميكنك الوصول إىل املرشد
االكادميي من خالل الرابط التايل /www.niagaracollege.ca/students/academics/advising :

وللحصول عىل الخدمات الصحية واملشورات الطبية  ،نرجو من جميع الطلبة التواصل عىل الربيد االلكرتوين @SAWHyfiton
ac.egellocaragain.
وملتابعة الخدمات املتاحة واملغلقة يف الكلية  ،ميكنك التواصل عىل الرابط التايل األسئلة األكرث تكرارا ً عن تعليق الدراسة يف حرم
الكلية
تعليق بعد الخدمات املقدّ مة يف الكلية
سيتم إلغاء خدمات تقديم األطعمة يف حرم الكلية حتى إشعار آخر
مالحظة  :الحد من إمكانية الوصول إىل حرم الكلية
للمحافظة عىل صحة وسالمة الطلبة ،ال بد من الحد من الوصول أو التواجد يف حرم الكلية:
ميكن الدخول إىل حرم الكلية من قبل طلبة ا لكلية وموظفيها فقط  .ال بد من تسجيل وقت الدخول والخروجمن الكلية واستخدام جل معقم اليدين عند الدخول إىل حرم الكلية .
ميكنك الدخول إىل حرم الكلية -فرع مدينة  Wellandمن املدخل الرئييس ) ، ) AHI main entranceيف حني أنه ميكنك الدخول إىل حرم كلية نياجرا فرع  on- the -lakeمن مدخلها الرئييس أو من مدخل The
Marotta Family Innovation Complex
سيكون حرم الكلية مفتوحاً من الساعة  7صباحاً وحتى الرابعة مسا ًء  ،وعىل من يغادر الكلية بعد الساعةالرابعة أن يقوم بتسجيل خروجه يف مكتب األمن حيث أنه لن يتواجد موظفي الكلية بعد الساعة الرابعة
مسا ًء.
نرجو منك التقيد بالخروج من حرم الكلية من املداخل الرئيسية املذكورة أعالهأود أن أشكر مجتمع الكلية بأرسه عىل صربهم وتفهمهم خالل هذه اإلجراءات الوقائية الطارئة  .وتسعى إدارة الكلية
للعمل عىل سالمة وأمن أرسة الكلية جميعها  .وسنسعى جاهدين أيضاً لنوافيكم بأهم األخبار الجديدة واملستجدات
التي تصدر بشكل مستمر يومياً عىل مدار الساعة  .ونرجو منكم جميعا متابعة قنوات التواصل مع الكلية مثل بريدك
االلكرتوين الخاص بالكلية  ،وموقع الكلية االلكرتوين  ،والروابط االلكرتونية الخاصة بنرش أهم املستجدات واإلجراءات
االحرتازية الخاص بفريوس كورونا  ، ,/surivanoroc/secivreshtlaeh/ac.egellocaragain.www :إضاف ًة إىل قنوات
التواصل االجتامعية الخاصة بالكلية.
نرجو منك اتخاذ جميع الوسائل الوقائية املمكنة للمحافظة عىل صحتك وسالمتك .

