Niagara College vẫn luôn hướng tới tìm ra những lựa chọn tối ưu nhất nhằm đảm bảo việc học tập cho kỳ Mùa Thu
năm 2020, với quyết tâm cung cấp môi trường học và làm việc an toàn, khoẻ mạnh, đồng thời tiếp tục mang lại
những trải nghiệm học tập thú vị, hướng tới sinh viên.
Chúng tôi sẽ thông báo kế hoạch cụ thể cho kỳ học Mùa Thu năm 2020 vào đầu tháng 6 tới đây. Trong thời gian này,
do các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng đều chưa có gì chắc chắn, các biện pháp đảm bảo an toàn có thể sẽ kéo dài
thêm 3 tháng, chúng tôi cảm thấy cần có trách nhiệm cập nhật những thông tin mới nhất có thể trước khi đưa ra kế
hoạch cuối cùng cho toàn bộ sinh viên và nhân viên của mình.
Mặc dù yêu cầu cách ly có thể vẫn diễn ra vào tháng 9, chúng tôi nhận thấy rằng các hoạt động học tập đầy tính trải
nghiệm mới chính là điểm mạnh trong những chương trình của trường. Niagara College có thể sẽ tiếp tục nhiều khoá
học trực tuyến vào tháng 9, và chúng tôi cũng đang cân nhắc quyết định những hoạt động học tập nào sẽ được tổ
chức trong trường – với hình thức nhóm nhỏ, tuân theo các chỉ dẫn về an toàn sức khoẻ - sẽ mang tới trải nghiệm học
tập thực tế, vốn là yếu tố cốt lõi của nhiều chương trình.
Chúng tôi muốn khẳng định lại rằng, Niagara College vẫn sẽ đảm bảo kế hoạch học tập cho kỳ Mùa Thu này khi sinh
viên đã nộp học phí. Trong thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các em
sinh viên, cũng như các nhân viên và các thầy cô trong trường vì sự kiên nhẫn và thông cảm của mọi người.
Hiện tại, Kỳ học Mùa Xuân vẫn đang được tiếp diễn với các chương trình học từ xa, và chúng tôi vẫn tiếp tục các dịch
vụ hỗ trợ sinh viên cần thiết dưới hình thức trực tuyến. Vui lòng theo dõi trang web của Niagara College cũng như
kiểm tra email thường xuyên để có thêm những thông tin cập nhật nhất.

