
كوياماكا المجتمعية عن كثب وضع فايروس   -روسمونت تراقب إدارة كليتي ج 

في مقاطعة سان دييجو. بناًء على توجيهات     (COVID-19)مألوفكورونا الغير 

سلطات الصحة العامة، نريد تقليل األعداد الكبيرة من الطالب وعامة الناس الوافدين  

 .إلى حرم الكليتين للتخفيف من انتشار الفايروس

، ما زلنا لم نحصل على أي حاالت مؤكدة لطالب أو   2020آذار  12لحد يوم  

كوياماكا  – موظفين مصابين بفيروس كورونا في حرم كليتي جروسمونت 

ساعة  24روف وال سيما خالل الـ ظالمجتمعية. مع ذلك، فإن سرعة تغيرال

ضحت أنه يجب علينا اتخاذ خطوات استباقية لضمان صحة الطالب الماضية، أو

.والموظفين  
 

ت تعليما /صفوف  

آذار، سنقوم بإلغاء الصفوف التي تدّرس في داخل   20إلى  16خالل األسبوع من 

حرم الكلية والتي ال يمكن أخذها عبر اإلنترنت و/ أو عن طريق وسائل أخرى  

للتواصل عن بعد أي )عبر اإلنترنيت(. االستثناء الوحيد هو الصفوف التي تنتهي  

ستكون إمتحاناتها النهائية في األسبوع القادم.    أسابيع األولى والتي 8مدتها بنهاية الـ 

أسابيع الحضور إلى الكلية خالل  8يجب على الطالب الذين على وشك إكمال 

.أوقات دروسهم المعتادة . سوف نطبق اإلبعاد االجتماعي  
 

مقرر. بالنسبة   سيستمر تدريس الصفوف التي هي عبر اإلنترنت بالكامل، كما هو

للصفوف المختلطة التي جزء منها يؤخذ عبر اإلنترنت والجزء اآلخر في قاعة 

الصف، فسوف يستمرالتدريس للجزء الذي هو عبر اإلنترنت فقط . الطالب في 

برامج التمريض في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية سيأخذون اإلرشادات من  

. تلك المؤسسات  
 

سيزودك أساتذتك بمعلومات حول التوجيهات والتوقعات لألسبوع القادم. نطلب منك  

معهم خالل اإلنتقال إلى التدريس عن بُعد أي )عبر اإلنترنت( ألن   التحلي بالصبر

. هذا اإلنتقال وفي وقت قصير ليس باألمر السهل  

 



 دعم الطالب 

 26-23آذار و  02-16لتقديم الخدمات للفترة ما بين  مفتوحة الكليتين  باتمك ظلست

.بيعية(عطلة الرالآذار )  

  ستكون مختبرات الكمبيوتر المفتوحة المحددة في كليات جروسمونت •

متاحة للطالب الذين ال يستطيعون الوصول إلى أجهزة ماكا وكويا

 . الكمبيوترفي مكان آخر. سوف نطبق اإلبعاد االجتماعي

آذار مؤقتاً بدون   26-16سيتم تعليق جميع المواعيد النهائية للدفع ما بين  •

 .عقوبة حتى ال يضطر الطالب للقدوم إلى الكلية

يشجع الطالب على الوصول إلى الخدمات األكاديمية والدعم عن طريق  •

إللكتروني أو الهاتف( . مع ذلك ستكون خدمات الدعم  )اإلنترنت أو البريد ا 

 .متاحة في الكلية. سوف نطبق اإلبعاد االجتماعي

وتقديم كل الدعم للطالب الذين   Canvasمكتب مساعدة الطالب بما يتعلق بـ  •

 يحتاجون إلى المساعدة.

صفحة يمكن العثور على الخدمات األكاديمية وخدمات الدعم للطالب في  •

صفحة الويب  و COVID-19 الويب الخاصة بجاهزية كلية جروسمونت لـ

   COVID-19 الخاصة بإستجابة كلية كوياماكا لـ

 .ستظل مراكز تنمية الطفل في كلتا الكليتين مفتوحة •
 

تم إيقاف مباريات و لمقبلينتم إلغاء جميع نشاطات الطالب خالل األسبوعين ا

 آذار. 29وألعاب القوى في كليتي جروسمونت وكوياماكا حتى يوم 
 

 التحرك لألمام
  

آذار. مع ذلك ، فإن هذا   30نحن نخطط الستئناف التعليمات اعتباراً من 

مراكز السيطرة على الوضع سريع التغير. سنواصل مراقبة المستجدات من 

  خدمات الصحة العامة في مقاطعة سان دييجو، واألمراض والوقاية منها

لذا تأكد من   ك بشأن حالة الكلياتمع  والوكاالت الحكومية األخرى. سنتواصل

 COVID-19التحقق من البريد اإللكتروني للطالب وصفحة الويب الخاصة بـ 

 في الكليتين للحصول على آخر المستجدات.
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 إبقى بصحة جيدة! 
 

يجب التأكيد على إن أفضل طريقة لحماية صحتك والحماية من إنتشار  

 فة الجيدة من خالل اتخاذ الخطوات التالية: الفيروسات هي ممارسة النظا
 

 .مرةثانية على األقل في كل  20إغسل يديك كثيراً بالماء والصابون لمدة  •

 . الفيديو من كلية جروسمونت حول أفضل طريقة لغسل يديك شاهد هذا 

إذا شعرت بالمرض أو كنت بحاجة إلى رعاية شخص يعاني من المرض  •

. يرجى االتصال بالشخص الذي يقدم لك الرعاية الطبية إذا  فعليك  البقاء في المنزل

 كان لديك أي مخاوف بشأن ما إذا كنت بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى العمل. 

 تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيٍد غير مغسولة.  •

بما في ذلك المصافحة والعناق قلل من تواصلك عند الترحيب باآلخرين  •

 high fivesع باطن يد شخص آخر بعد رفع األذرع ولمس باطن اليد م 

العطس ثم قم برمي المنديل في سلة بمنديل عند السعال أوقم بتغطية الفم   •

 المهمالت.

 تنظيف وتطهير األشياء واألسطح التي تلمسها بشكل متكرر.  •

شكراً لدعمكم خالل هذه األوقات غير العادية. تمكينكم من إكمال فصل الربيع  

اء انتشار الدراسي هو أولويتنا القصوى. نحن نتخذ كل التدابير المعقولة الحتو

 فيروسات كورونا وتهدئة المخاوف مع االستمرار في دعم طالبنا.
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