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نهائي
سيستمر التدريس عن بعد في كليتي جروسمونت وكوياماكا حتى نهاية فصل الربيع
وذلك بسبب المخاوف التي تتعلق بالصحة العامة مع  . COVID-19سيقدم أساتذتك
معلومات عن التوقعات لما تبقى من الفصل .نطلب منك التحلي بالصبر مع أساتذتك
وخدمات الدعم المقدمة للطالب أثناء مرحلة إنتقالنا إلى العمل عن بُعد.
الدعم المقدم من قبل الكلية
سيتم إغالق الكليتين بالنسبة للطالب وعامة الناس إلى نهاية الفصل الدراسي .
ستتوفرخدمات الدعم عبر اإلنترنت وعبر الهاتف  ،ولكن الخدمات الشخصية لن
تكون متاحة .توجد قائمة بالمصادر ومعلومات اإلتصال بخدمات الطالب المحدثة
وذلك على صفحات الويب الخاص بمصادر كلية جروسمونت ومصادر كلية كويماكا
تقدم هذه الصفحات أيضا ً مصادر للنجاح عبراإلنترنت بما في ذلك دورات تعليمية
عن  Canvasوالوصول إلى الكتب الدراسية عبر اإلنترنت وإرشادات لتحقيق النجاح
عبراإلنترنت ومعلومات عن شبكة الـ  wifiالمجانية أو المنخفضة التكلفة.
أسئلة حول الصفوف
إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية تأثيرهذا الموقف على تعليمك ،فيرجى االتصال
بأستاذك .إذا لم تسمع من أستاذك ،إتصل بعميد ونائب رئيس الشؤون األكاديمية
المختص في كلية جروسمونت أوعميد ونائب رئيس التعليم المختص في كلية
كويماكا.
المساعدة والمصادر
نحن نعلم أن هذا الوقت صعب على طالبنا وأسرهم .للوصول إلى الموارد المحلية
للمساعدة الغذائية والسكنية بما في ذلك طلب  Medi-Calو . Cal-Freshيرجى
زيارة  2-1-1San Diegoأو إستخدم أي تلفون لإلتصال بالرقم 2-1-1
والية كاليفورنيا لديها أيضا ً موقع ألكتروني جديد مخصص للموارد والمساعدة
للمتضررين من  . COVID-19قم بزيارة  covid19.ca.govللوصول إلى الطلب
الخاص بالمساعدة في حالة البطالة وإجازة عائلية مدفوعة األجر واستحقاقات اإلعاقة
وغيرها.

اإلنسحاب  /إلغاء الصفوف المتأخر
نحن نتفهم أن هذا الوقت صعب وقد ال يتمكن بعض الطالب من إكمال الفصل
الدراسي .تتوفر تتوفر معلومات حول االنسحاب وإلغاء الصفوف المتأخر في صفحة
معلومات  COVID-19الخاصة بإدارة الكليتين.
ألبقاء على إطالع
سنطلعك على أي تطورات جديدة .تأكد من التحقق من بريدك اإللكتروني ووسائل
التواصل االجتماعي .يمكنك أيضا ً زيارة صفحة معلومات  COVID-19الخاصة
بإدارة الكليتين للتعرف على المستجدات .في حالة إستخدام طريقة الدراسة عن بعد،
يرجى التأكد من أن بريدك اإللكتروني محدث في  WebAdvisorألنه يعتبرالطريقة
األساسية لمشاركتك بالمعلومات المحدثة.
هذا وضع غير مسبوق لكلياتنا والبلد والعالم .نريد مساعدتك بكل طريقة ممكنة حتى
تتمكن من إكمال تعليمك في كليتي جروسمونت وكوياماكا.

