مالحظات مهمة لطلبة كلية نياجرا :
ستبدأ خطط الدراسة عن بعد غدا ً  ،ونحن بدورنا نشجع الطلبة عىل اتباع التعليامت واإلجراءات الطارئة التي يتم اعتامدها
من الكلية للمحافظة عىل سالمة وصحة الطلبة وأرسة الكلية جميعها.
ومن أهم القواعد التي ال بد من اتباعها :عدم القدوم إىل مقر الكلية إال اذا كان األمر رضوريا يستدعي ذلك
توجد قوانني خاصة لدخول مقر الكلية  ،فال ميكنك الحضور للكلية إال يف الظروف الطارئة فقط .فبسبب قواعد التباعد
االجتامعي التي أصدرتها منظمة الصحة العامة ،فإن استخدام أجهزة الكمبيوترات يف الكلية ستكون ضمن قيود وتعليامت
معينة مقارنة بالوضع السابق  ،فقد يحتاج الطلبة إىل االنتظار حتى يتمكن من استخدام اإلنرتنت وتم تحديد أوقات معينة
الستخدام أجهزة الكمبيوتر .وفيمكنك استخدام األجهزة من الساعه  01صباحاً وحتى  3مسا ًء فقط.
عدم توفر خدمات تقديم الطعام والوجبات يف حرم الكلية :حيث ان املوظفون يعملون عن بعد  .وعرب هذا الرابط ميكنك
التعرف عىل املزيد من املعلومات عن كيفية االستفادة من الخدمات عن بعد .
ويف حال قد سافرت خارج كندا خالل أربعة عرش يوما السابقة – تشمل الواليات املتحدة -عليك ان تقوم بعزل نفسك ملدة
 41يوماً وال ميكنك الحضور إىل الكلية عىل اإلطالق
فقد أصدرت الحكومة الكندية عىل أنه ابتدا ًء من تاريخ  31مارس  ،عىل جميع األشخاص العائدين إىل كندا من الدول األخرى
– وتشمل القدوم من الواليات املتحدة -أن يلتزموا منازلهم ملدة  41يوماً إال اذا تم ظهور أعراض اإلصابة باملرض عليهم.
وللمزيد من املعلومات املتعلقة بالسفر  ،ميكنك زيارة املوقع الرسمي للحكومة الكندية  .وميكنك التعرف عىل التعليامت
الخاصة بالحجر املنزيل أو مبراقبة ظهور أعراض اإلصابة باملرض عرب القامئة اليمنى من الصفحة التالية عن كوفيد  . 91وميكنك
التواصل عىل اإلمييل التايل أيضاً notifyHWAS@niagaracollege.caبهدف الحصول عىل املزيد من املعلومات عن السفر
واإلصابة بوباء كوفيد91
التباعد االجتامعي :
يعترب التباعد االجتامعي هو من أهم التدابري الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد . 91وعىل جميع الطلبة الذين يدخلون إىل
حرم الكلية ألي ظروف استثنائية االلتزام بالتباعد االجتامعي .
ويتضمن التباعد االجتامعي ما ييل :
	 -الحد من التواصل مع اآلخرين قدر اإلمكان
	-املحافظة عىل مسافة ذراعني عن اآلخرين ،ويف املسافات التي تكون قادرا ً خاللها عىل ملس أو االتصال باآلخرين  ،فهي دليل
بأنك قريب جدا ً وال بد من زيادة املساقة بينك وبني األشخاص
	-ل ّوح بيديك للرتحيب باآلخرين بدالً من املصافحة
متابعة آخر املستجدات :
ومع تغري التعليامت وإصدار القواعد الجديدة بشكل رسيع بخصوص وباء كوفيد ،91عليك اتباع جميع اإلجراءات الالزمة
للمحافظة عىل صحتك وسالمتك  .عليك متابعة آخر املستجدات ومتابعة املنصة التعليمية  Blackboardوموقع الكلية
الرسمي باستمرار .

