Lời nhắn từ thầy hiệu trưởng Sean Kennedy: Kế hoạch kỳ Mùa Thu của Niagara
College – Tập trung vào sự thành công của sinh viên và an toàn cho toàn trường.
Niagara College đã có quyết định cuối cùng cho kế hoạch học tập Kỳ Mùa Thu 2020, với mục tiêu hướng tới
sự thành công của sinh viên, đồng thời đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho toàn trường trong bối cảnh chúng
ta tiếp tục thích nghi với tình hình dịch bện COVIC-19.
Tiếp sau kỳ Mùa Đông và Mùa Xuân với các chương trình học được thực hiện trực tuyến hoàn toàn, kỳ Mùa
Thu 2020 và Mùa Đông 2021 sẽ là sự kết hợp giữa hình thức trực tuyến và lớp học tập trung nhỏ tại trường
và các phòng thực hành đối với một số chương trình đòi hỏi yếu tố thực hành trực tiếp có thể được tiến
hành một cách an toàn. Xem quyết định về tất cả các chương trình học tại đây.
Toàn bộ các kế hoạch cho các hoạt động tại trường đều sẽ được sắp xếp dựa theo tham vấn của các cơ quan
sức khoẻ cộng đồng. Những biện pháp toàn diện đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho sinh viên, giảng viên và
các nhân viên khi tới trường vào kỳ Mùa Thu sẽ được thông báo trong những tuần tới.
Dù phải điều chỉnh cách thức giảng dạy để đảm bảo sức khoẻ và an toàn, chúng tôi luôn hướng tới đảm bảo
chất lượng học tập và thành công của các em sinh viên. Trong những tháng vừa qua, bộ phận giảng viên và
các nhân viên của trường đã làm việc kết hợp với nhau để đưa các hướng dẫn chi tiết lên hệ thống quản lý
học tập Blackboard của trường và tận dụng tối đa các công nghệ và công cụ học trực tuyến để tạo ra những
trải nghiệm học tập từ xa thú vị, mang tính kết nối và linh hoạt. Không ngoại lệ, các khoá học trực tuyến vẫn
bao gồm nhiều kiến thức chuyên môn và tính đột phá như những gì Niagara College vẫn được biết đến,
cũng như giúp sinh viên làm quen với những lợi ích tuyệt vời của hình thức học online qua những tương tác
trực tuyến với thầy cô và bạn bè.
Chúng tỗi sẽ tiếp tục cung cấp những dịch vụ và sự hỗ trợ cho sinh viên của mình qua hình thức học kết hợp
trực tuyến và trực tiếp, và chúng tôi đã và đang thiết kế các chương trình bổ sung nhằm giúp sinh viên thích
nghi và thành công trong điều kiện môi trường học tập thay đổi. Chương trình Khởi Động và Ngày Định
Hướng kỳ Mùa Thu đã được điều chỉnh và chuyển sang hình thức trực tuyến, với những dịch vụ hỗ trợ bổ
sung cho sinh viên mới.
Thông tin chương trình học cụ thể sẽ được thông báo qua hệ thống quản lý học tập Blackboard, các thông
tin chi tiết khác và quyết định về từng chương trình học có thể được tìm thấy tại đây.
Chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều sinh viên có những học phần cần phải được thực hiện trên trường để
hoàn thành kỳ học Mùa Đông của mình. Ngay sau khi chúng tôi được cho phép đưa những sinh viên này
trở lại trường học, chúng tôi chắc chắn sẽ ưu tiên việc liên hệ trực tiếp tới từng em để lên kế hoạch học tập
trở lại. Chân thành cảm ơn sự kiễn nhẫn của mọi người trong thời gian chúng ta chờ đợi hướng dẫn mở cửa
trường học trở lại an toàn.
Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các thành viên trong tập thể trường vì sự kiên nhẫn của mọi người. Chắc chắn
rằng sự thành công của sinh viên và sức khoẻ, an toàn của toàn trường sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi
quyết định và hành động trong lúc chúng ta phải vượt qua thời kỳ khó khăn này.

