Mensagem do Presidente do Niagara College,
Sean Kennedy: Atualização sobre as medidas
relacionadas ao COVID-19
Como a situação sem precedentes relacionada ao COVID-19 continua a evoluir e os governos instituem novas medidas de segurança, incluindo a declaração de estado de emergência da Província
de Ontário, eu quero atualizara a comunidade do Niagara College sobre os passos que o Niagara
College está tomando no momento para proteger a saúde e a segurança de nossos alunos, funcionários e nossa comunidade.
Suspensão prolongada das aulas no campus e trabalho remoto contínuo para os funcionários
Nossos professores e funcionários estão trabalhando duro para desenvolver estratégias de ensino
alternativas, com o objetivo de garantir que os alunos concluam o termo de inverno até 17 de
abril. Quando adequado, as aulas serão retomadas em formato on-line em 23 de março e as instruções para os alunos serão publicadas em seus sistemas Blackboard. As aulas retomadas on-line
em 23 de março continuarão sendo on-line até o final do termo de inverno. As atividades presenciais no campus não serão retomadas antes de 6 de abril.
Nossa equipe, com exceção do pessoal-chave identificado e notificado pelos supervisores, continuará trabalhando remotamente até pelo menos 6 de abril. Durante esse período, muitos serviços
do campus estarão disponíveis on-line ou virtualmente. Visite nossas Perguntas & Respostas para
obter informações mais atualizadas sobre os serviços do Niagara College.
Cancelamento dos estágios obrigatórios e co-ops
Como o Niagara College continua monitorando a questão COVID-19 com foco na segurança e bem-estar, tomamos a decisão de cancelar todas os estágios obrigatórios e co-ops.
Entendemos que esta decisão tem muitas implicações e quero garantir aos alunos que nossas
equipes acadêmicas estão trabalhando em estratégias. Pedimos que os alunos entrem em contato
com o consultor de co-ops se tiverem dúvidas.
Estamos comprometidos em apoiar o aprendizado dos alunos. Os alunos receberão mais informações do Coordenador Acadêmico em um futuro próximo. Para obter informações atualizadas sobre
a resposta do Niagara College ao COVID-19 e para obter links para informações de saúde pública,
consulte a página do Niagara College regularmente.
Atualizado: Início do Spring Term
Reconhecendo que as atuais medidas implementadas pelo Governo podem afetar o início do período da primavera, o Niagara College está atualmente analisando opções e alternativas. As atualizações serão fornecidas à medida que mais informações estiverem disponíveis, com o objetivo de
fornecer aos alunos o máximo de aviso possível, se os horários mudarem.
Apoio a estudantes que enfrentam dificuldades financeiras, escassez de alimentos ou problemas
de saúde física e mental
Entendemos que, nessas circunstâncias excepcionais, os alunos podem estar enfrentando problemas como dificuldades financeiras ou escassez de alimentos, ou podem necessitar aconselhamento psicológico. Enquanto nossos serviços estão sendo oferecidos remotamente, o suporte está
disponível para todos esses assuntos.
Os estudantes domésticos com dificuldades financeiras ou escassez de alimentos devem enviar um
e-mail para finaid@niagaracollege.ca, pois o suporte pode estar disponível na forma de empréstimos de emergência, acesso a cupons de supermercado ou bolsas de estudo.

Os estudantes internacionais que precisam de comida ou outros itens essenciais ou que
necessitam de assistência financeira devem entrar em contato com o seu International Student
Advisor. A lista dos International Student Advisors pode ser encontrada aqui: www.niagaracollege.
ca/students/academics/advising/. Para aconselhamento / encaminhamento em saúde ou aconselhamento, esses serviços estão disponíveis para todos os alunos por telefone ou virtualmente. Entre
em contato com notifyHWAS@niagaracollege.ca.
Para obter a lista mais atualizada do que está aberto e fechado no campus, consulte nossas Perguntas & Respostas sobre a suspensão das aulas no campus.
Alterações de serviços / operações
Os serviços de alimentação no campus foram suspensos até segunda ordem.
Lembrete: acesso restrito ao campus
Conforme anunciado anteriormente, o acesso restrito aos nossos campi permanece em vigor, para
a segurança de nossa comunidade:
•O
 acesso é permitido apenas a estudantes, funcionários e funcionários terceirizados do Niagara College. Aqueles que desejam entrar devem registrar a entrada e saída, apresentar o ID da
faculdade e usar álcool-gel para as mãos na entrada;
•T
 odas as entradas no Welland Campus são pela entrada principal da AHI, e no Niagara-on-Lake, pela entrada principal e pela entrada do Marotta Family Innovation Complex;
•O
 campus estará aberto das 7h às 16h. Qualquer pessoa que sair após as 16h deve se registrar no escritório de segurança do campus, pois as entradas estarão fechadas após as 16h; e
• Por favor saia pelas entradas designadas listadas acima.
Quero agradecer a todos os membros da nossa comunidade pela paciência e compreensão contínuas durante um período verdadeiramente extraordinário e sem precedentes. Tenha certeza de que
a liderança do Niagara College destá trabalhando continuamente para tomar decisões e implementar medidas no melhor interesse de nossa saúde e segurança coletiva. Com tantos fatores mudando a cada dia e hora, estamos fazendo o possível para fornecer as informações mais atualizadas
que pudermos, e peço que você monitore regularmente nossas informações.

