خطاب رئيس كلية نياجرا-شون كينيدي  :الخطة الدراسية للفصل الدرايس الخريفي القادم يف كلية نياجرا تركز عىل نجاح الطلبة
واملحافظة عىل سالمة مجتمع الكلية.
أكملت إدارة كلية نياجرا وضع الخطط الدراسية واألكادميية للفصل الدرايس الخريفي القادم  ،والتي تركز عىل دعم
نجاح الطلبة وتقدمهم وتؤكد عىل أهمية صحة وسالمة مجتمع الكلية بأرسه يف الظروف الحالية بانتشار وباء كوفيد_.91
وبعد إكامل الفصلني الدراسيني الشتوي والربيعي بخطط دراسية تقوم عىل التعليم عن بعد  ،ستعتمد الخطة الدراسية
للفصلني القادمني الخريفي  0202والشتوي  1202عىل التعليم عن بعد بشكل كيل مع توفري بعض املحارضات والدروس العملية
الخاصة ببعض الربامج الدراسية داخل نطاق حرم الكلية ضمن معايري تضمن بيئة آمنة صحياً  .حيث أن بعض املواد العلمية
تعتمد عىل التفاعل الشخيص والتدريب العميل للطلبة .ومن املمكن توفري ذلك بطرق آمنة صحياً تحفظ سالمة الجميع .وللمزيد
من املعلومات عن الربامج الدراسية املتاحة ،انقر هنا.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تنظيم وتخطيط جميع األنشطة والخطط الدراسية ضمن نطاق الكلية من خالل تطبيق جميع
املعايري وإجراءات السالمة الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية .وسنعلن عن جميع اإلجراءات الوقائية والصحية الشاملة والتي
سيتم تطبيقها يف حرم الكلية لحفظ صحة وسالمة الطلبة واملوظفني خالل األسابيع القادمة .
وتحرص الكلية عىل استمرارية تحقيق التزامها يف نجاح طلبتها ومتيزهم األكادميي .فقد تعاون مجتمع الكلية من الطلبة
ِ
واملحاضين جميعاً للعمل ضمن نظام منصة «بالكبورد» للتعليم عن بعد و استخدام أفضل األدوات واألنظمة
واملوظفني
التكنولوجية الالزمة إلنجاح الربامج الدراسية أونالين يف الكلية .وستحافظ الدروس امل ُق ّدمة للطلبة»أونالين» عىل طرح املعارف
والعلوم وخربات التعلم املبتكرة التي تتميز بها كلية نياجرا ،حيث تسعى إدارة املنصة التعليمية عن بعد إىل تعريف الطلبة بقوة
ِ
املحاضين والطلبة.
التعليم عرب اإلنرتنت من خالل التفاعل واملشاركة أثناء املحارضات مع
وستقوم الكلية بتقديم الخدمات والدعم لطلبتها بشكل شخيص يف حرم الكلية أو عن بعد ،باإلضافة إىل توفري أنواع
خدمات أخرى ستنظمها الكلية ملساعدة الطلبة عىل التكيف مع خطط الدراسة البديلة» عن بعد «  .وسيتم تنظيم الربامج
التعريفية للطلبة الجدد عن بعد أيضاُ ،مع توفري خدمات تساعدهم يف البدء بالسنة الدراسية الجديدة .
وميكنك االطالع عىل جميع املعلومات الخاصة بالربامج الدراسية عرب نظام إدارة التعلم التابع ملنصة»بالكبورد» للتعليم عن بعد أ
و عرب هذا الرابط الذي يوضح معلومات أكرث عن الربامج الدراسية وخطط الفصل الدرايس الخريفي القادم.
وتدرك إدارة الكلية بأن العديد من الطلبة ينتظرون إمكانية القدوم إىل حرم الكلية من أجل اجتياز األنشطة والدروس العملية
املق ّررة يف تخصصاتهم الدراسية خالل الفصل الدرايس الشتوي  ،0202وستقوم الكلية بالتنسيق مع الطلبة عىل حدى من أجل
تنظيم خطط للربامج الدراسية املق ّررة منذ الفصل الشتوي حال السامح بعودة الطلبة إىل حرم الكلية .نشكر صربكم حيث أننا
ننتظر إصدار التعليامت التي تسمح بفتح حرم الكلية وعودة الطلبة بطرق آمنة صحياً.
وأو ّد أن أشكر جميع األعضاء العاملني يف الكلية عىل تعاونهم املستمر معنا  ،ونحن نعدكم بأننا سنستمر يف تحقيق نجاح طلبتنا
واملحافظة عىل صحة وسالمة مجتمع الكلية باتباع جميع اإلجراءات الوقائية الصادرة رسمياً يف مثل هذه الظروف الفريدة
واألوقات العصيبة التي منر بها.

