خطاب رئيس كلية نياجارا السيد شون كينيدي  :كيف توفر كلية نياجارا بيئة تعليمية آمنة مع عودة
واستئناف بعض األنشطة ضمن الحرم الجامعي.

من خالل الشهر املايض أصبحت رؤية العودة التدريجية لألنشطة داخل الحرم الجامعي أكرث وضوحاُ  .ففي أوائل شهر يونيو تم اإلعالن عن خطة فصل الخريف
لعام  0202والذي يضمن تحقيق التوازن بني اشرتاطات الصحة والسالمة وبني جودة التعليم األكادميي ونجاح الطلبة  ,مع وجود بعض الربامج األكادميية والتي
تقدم بشكل كامل عن بعد عرب اإلنرتنت  ,وكذلك مزيج من التعليم عن بعد وبعض األنشطة املحدودة داخل الحرم الجامعي لبعض الربامج التي ال ميكن
تقدميها عن بعد بشكل كامل .وقد أصدرت حكومة أونتاريو مؤخرا إطارا ً شامالً لألنشطة التي سيتم تقدميها هذا الصيف للطلبة داخل حرم الكلية لبعض
الربامج األساسية والتي يشرتط فيها الحضور إىل الحرم الجامعي وإمتام بعض اإلشرتاطات والتدريبات العملية لتحقيق النجاح .
وبالرغم من أن الوصول إىل حرم الكلية سيكون محدودا ً جدا ً خالل الصيف فسيتم السامح للموظفني األساسيني وأولئك الذين يستعدون لتقديم الربامج
األكادميية والتي ال ميكن تقدميها عن بعد بشكل كامل للوصول إىل حرم الكلية وذلك بعد الحصول عىل املوافقات املطلوبة من إدرة الكلية والفحوصات الطبية
الالزمة  .مع استمرار إدارة الكلية مبتابعة الوضع داخل الكلية وتقديم املوافقات الالزمة لبعض الربامج التي ترشط الحضور إىل حرم الكلية  ,كام يجب عند
الحضور إىل الكلية أخذ جميع االحتياطات الالزمة .كام أنه سيستمر العمل عن بعد للموظفني الذين ال يشرتط تواجدهم داخل حرم الكلية  ,وستستمر الكلية
بتقديم الدعم الالزم ومساعدة الطلبة عىل التكيف وتحقيق النجاح من خالل منظومة التعليم عن بعد وبعض البدائل األخرى .
ونحن نعمل اآلن بشكل وثيق مع اإلدارة الداخلية وإدارة الصحة العامة لوضع اللمسات األخرية عىل االشرتاطات الصحية التي يجب االلتزام بها داخل حرم
الكلية مبا يتامىش مع اإلطار الشامل الذي وضعته الحكومة .كام أود التذكري بأننا جميعاً كطالب وموظفني وزائرين نتحمل مسؤولية إنشاء بيئة تعليمية ومكان
عمل آمن من خالل اتباع اإلرشادات الصحية املتعلقة بالسالمة املجتمعية كاملحافظة عىل نظافة وتعقيم اليدين  ,والتباعد اإلجتامعي  ,وعدم تعريض اآلخرين
للخطر يف حال شعورنا ببعض أعراض املرض .
يف حني أن بعض الربوتوكوالت واإلجراءات ال تزال تحت املراجعة أود أن أشارككم بعض الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الكلية وتقوم بتطبيقها :
البداية الصحيحة
إن إيجاد فهم مشرتك للخطوات التي يجب علينا جميعاً اتخاذها للحفاظ عىل صحة وسالمة مجتمعنا أمر بالغ األهمية  .كام أننا نقوم اآلن بإنشاء وتطوير بعض
الربامج التدريبية والتي ستتضمن معلومات مهمة جدا تتعلق بالوصول إىل مرافق الكلية ,النظافة الشخصية الجيدة وأيضا التدابري الصحية املناسبة أثناء التواجد
يف حرم الكلية ,باإلضافة إىل معلومات تتعلق بأعراض وعوامل خطر . 91 DIVOC
شاهد املزيد من املعلومات حول هذه الربامج خالل األسابيع القادمة .
الفحص الطبي عرب االنرتنت
سيطلب من جميع الطالب واملوظفني الذين سيحرضون إىل حرم الكلية القيام بإكامل فحص طبي يومياً عرب االنرتنت والذي سيسأل عن وجود أي أعراض أو يف
حال قيام الشخص بالسفر مؤخرا مام قد يعرض اآلخرين للخطر  .كام سيتم ربط نتائج الفحص الطبي اليومي ببطاقة الشخصية للطالب و املوظف والتي سيتم
فحصها ومسحها إلكرتونيا عند نقاط الوصول لحرم الكلية  .كام سيتم منع دخول أي شخص مل يتم الفحص الطبي او أشارت نتيجة الفحص الطبي إىل خطورة
وضعه ( سواء كان يعاين من بعض األعراض أو قام بالسفر مؤخرا ً ) إىل حرم الكلية وسيتم توجيهه لالتصال مبركز الصحة العامة يف منطقة نياجارا.
الوصول إىل حرم الكلية
سيتم قريبا استبدال إجراءات الوصول الحالية إىل حرم الكلية بعملية جديدة وفعالة عرب االنرتنت .
قبل الوصول إىل حرم الكلية يجب عىل املوظفني الحصول عىل موافقة من عميدهم أو مديرهم وذلك من خالل تعبئة منوذج طلب عرب االنرتنت .وقد يتم منح
املوافقة للدخول إىل حرم الكلية ملدة يوم واحد وقد تصل إىل أسبوع  .وسيتم الطلب من املوظفني تقديم تفاصيل الزيارة وتتضمن ( سبب الزيارة  ,وأي غرف
سوف يتم الوصول إليها  ,وما هي املعدات – إن وجدت – التي سيتم استخدامها ) حيث أن هذه املعلومات ستساعد يف عملية التنظيف والتعقيم .
أما بالنسبة للطلبة فسيتم منحهم إذن للوصول إىل حرم الكلية بنا ًء عىل جدولهم الدرايس واستكاملهم للفحص الطبي عرب االنرتنت .

كام ننوه بأنه سيتم تطبيق هذه األجراءات عند عودة أول مجموعة من الطلبة للتدريب العميل داخل حرم الكلية .
وسيتم السامح للمجموعة األوىل من الطلبة للعودة إىل التدريب العميل داخل حرم  dnalleWبتاريخ ( -6يوليو ) .
وسيتم مشاركة املزيد من املعلومات بعد انتهاء مراجعتها واعتامدها .
متطلبات التباعد الجسدي والتدابري الوقائية
يتفق خرباء الصحة العامة بأن التباعد الجسدي ملسافة مرتين هو إجراء فعال للحد من انتشار وباء  , 91 DIVOCويجب عىل جميع الطلبة والعاملني
تحقيق االلتزام بالتباعد الجسدي كلام أمكن ذلك  ,كام سيتم إعادة تنظيم وترتيب املختربات وقاعات الدراسة واملناطق املشرتكة لتحقيق التباعد
الجسدي  .أما يف بعض املناطق التي يصعب فيها تحقيق التباعد الجسدي املطلوب فيجب عىل املتواجدين ارتداء الكاممة القامشية طوال وقت
تواجدهم  .كام سيتم تركيب ونرش الفتات توجيهية وإرشادية إضافية عىل مستوى حرم الكلية .
األقنعة  /معدات الوقاية الشخصية
كجزء من تنفيذ الخطط واإلجراءات االحرتازية سيتم توفري قطعتني من أقنعة الوجه القامشية القابلة إلعادة االستخدام لجميع املتواجدين ضمة حرم
الكلية  .وهذا سيساعد يف توفري بيئة آمنة يف املناطق التي يصعب فيها تحقيق التباعد الجسدي  .وكجزء من األنشطة التعليمية الجارية سيتم توفري
التدريب عىل وقت وكيفية ارتداء األقنعة وغريها من معدات الحامية والسالمة الشخصية والعناية بها  .كام سيتم توفري معدات الحامية الشخصية يف
املختربات وأماكن التدريب حسب الحاجة .
عملية التنظيف والتعقيم املحسنة
ستستمر عملية التنظيف والتعقيم املحسنة للمناطق املعرضة للتالمس بشكل عايل  ,وسيتم توفري معقامت لأليدي ومسحات طبية للعناية الشخصية
داخل جميع املختربات .كام أنه قد تم يف الربيع املايض تركيب وحدات تعقيم إضافية يف جميع أنحاء ومرافق الكلية .
وسنقدم املزيد من املعلومات حول هذه الخطوات املهمة يف األسابيع القادمة حيث نقرتب من استئناف بعض األنشطة داخل حرم الكلية .
أود أن أشكر جميع الطلبة واملوظفني عىل صربهم وتفهمهم املستمر ومساعدتنا عىل االلتزام باإلجراءات املطبقة بينام نستعد التخاذ خطوتنا األوىل نحو
عودة حذرة للكلية .
اطمنئ  ,فينام منيض قدماً خالل األيام واالسابيع واألشهر املقبلة ستبقى صحة وسالمة طالبنا وموظفينا عىل رأس أولويات كلية نياجارا  ,وال ميكننا وصف
كم هو رضوري ومهم وحيوي دور كل شخص منا سواء كفرد أو كفريق يف حامية مجتمعنا داخل الكلية .
أثق يف قدرتنا عىل امليض قدما والصمود والصعود فوق هذا التحدي الهائل و االستثنايئ .
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