
The coronavirus situation is changing hourly, and the District is working to respond 
effectively. Because of our monitoring of the ongoing pandemic, we are taking additional 
steps to enhance social distancing. 

بسبب  ة لذلك. فعالال ستجابة اإلدارة لإلكل ساعة وتعمل  حالة فايروس كورونا تتغير
 .خطوات إضافية لتعزيز التباعد االجتماعينقوم بإتخاذ  ،رصدنا للوباء المستمر

  
Effective Monday, March 16, we are closing the Grossmont and Cuyamaca college campuses 
to all students and the public until further notice. The only exception is students in their 
final week of eight-week classes, and we will be practicing social distancing. All 
instructional activities and office hours, including any lab courses, and support services will 
be held in some form of remote delivery to the extent feasible.  Faculty will be 
communicating directly with their students regarding next steps.  
Please check the college website and your emails regularly for the latest updates.  

آذار، سنغلق كلية جروسمونت وكوياماكا لجميع  16من يوم االثنين الموافق  عتبارا  إ
في  الذين االستثناء الوحيد هو الطالب  .حتى إشعار آخرب وعامة الناس والطال

ف نحرص  وسو، ثمانية أسابيع التي تستغرق الدراسية األسبوع األخير من فصولهم
 ع األنشطة التعليمية وساعات العملجميب  القيامسيتم  .التباعد االجتماعي على تطبيق
صل  اتوالاإلنترنت )خدام إستعن طريق وخدمات الدعم المختبر دروس بما في ذلك 

  طالب مباشرة  بشأنالمع  ادر التدريسيتواصل الكيس ( على قدر اإلمكان.عن بُعد
.ةقادمالخطوات ال  

اإللكتروني بانتظام للحصول  كلكلية ورسائل بريدل صفحة الويب يرجى متابعة 
  .على آخر التحديثات

  
We are committed to serving you to assist with completion of the spring semester in any 
way we can.   

في إكمال دراستك لفصل الربيع بأي طريقة ممكنة.  لتزم بخدمتك للمساعدةننحن   
 
The Grossmont College Student Resources for COVID-19 

    COVID-19 حول فايروس كورونامصادر طالب كلية جروسمونت 

<http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=iolsffabb.0.0.ugt6rllab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F
%2Fwww.grossmont.edu%2Fcovid19%2Fstudent-resources.aspx>  
and the Cuyamaca College Student Resources  

 ومصادر طالب كلية كويماكا
<http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=iolsffabb.0.0.ugt6rllab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F
%2Fcuyamaca.edu%2Fcovid19%2Fstudent-resources.aspx>  
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web pages provide information on resources for using Canvas, as well as other academic 
and student support services.   

باإلضافة    Canvas  الالزمة الستخدام صادرتوفر صفحات الويب معلومات حول الم
 .الطالبخدمات أخرى لمساعدة وة األكاديمي الخدماتإلى 

We are making every effort to allow you to continue your education this semester while 
protecting the public health. We will keep you posted as new developments occur. 

الدراسي الحالي مع حماية حن نبذل قصارى جهدنا لجعلك تستمرفي تعليمك للفصل ن

 .تطورات جديدةأي طالع عند حدوث إنبقيك على وف سمة. الصحة العا

 


