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 6ابتداًء  من  یوم  (EVMS) نظام إدارة الزائر الجدید   إطالق مشروع قررت المقاطعة 

. یوفر النظام معاییر إدارة وسیطرة الوصول إلى مدارسنا , ومن خالل ھذا النظام لم نعد نوفمبر
 نستخدم إإلجراءات الیدویة والتقلیدیة عن طریق تقدیم ورقة المرور أو أنظمة الحاسوب الذاتیة. 

 رةعلي فوائد كثیرة تتعدى إجراءات إدارة الزیا (EVMS)یشتمل نظام إدارة الزائر الجدید 
الزائر سیكون موحد في  دالحالیة وأھمھا أنھ یخلق معیار جدید على مستوى المقاطعھ بمعنى أن قی

جمیع أرجاء مدارس المقاطعة، ایضاً یسمح التطبیق الجدید لمدراء المدارس بمعرفة من یوجد 
 داخل مدارسنا في أي وقت بما في ذلك أثناء حاالت الطواريء، كما یمنح النظام شارة تعریفیة

 سھلة ومتفردة لجمیع الزوار.
 

من المبادرات واألنظمة األمنة والمھمة التي تھدف  (EVMS)بر نظام إدارة الزائر الجدید یعت    
باإلضافة إلى إدارة  (OCPS)إلى تطبیق مستوى أخر من الحمایة لألطفال والكبار في مدارس 

ي الجرائم الجنسیة المسجلین الوصول إلى المدارس. یوفر البرنامج قریباً فحص فوري لمرتكب
لضمان خلق بیئة مدرسیة أمنة وسالمة، وسواء كنت زائر أو متطوع البد أن تقوم بإجراءات 

 تسجیل بسیطة لنظام إدارة الزائر اإللكتروني.
إذا حضرت إلى المدرسة بھدف التطوع علیك  اوالً أن تسجل في عملیة الدخول من خالل وحدة 

ائر سوف یطلب منك أن تقدم بطاقة كزائر، أما إذا حضرت كز تسجل كم للمتطوعین قبل أنالتح
 –ویة حكومیة تحوي صورة فوتوغرافیة لك ساریة المفعول على سبیل المثال ( رخصة قیادة ھ

وھكذا .....) حتى یتم السماح لك وتبدأ عملیة  -البطاقة الخضراء   –بطاقة قنصلیة  –جواز سفر 
 .تسجیلك من خالل النظام الجدید

 
بمجرد أن تقدم بطاقة ھویتك الشخصیة ، سوف یقوم بفحصھا موظف المكتب األمامي     

ثم یطبع لك شارة علیك أن یقوم بدوره ویكمل عملیة الفحص  ویدخلھا إلى النظام الجدید الذي
ترتدیھا خالل زیارتك المدرسیة . إذا لزم األمر ربما تؤخذ بعض الخطوات اإلضافیة للتحقق من 

 ي تكتمل عملیة تسجیلك، سوف تمر معظم الحاالت بعملیة تسجیل في فترة قصیرة.ھویتك ك
زیادة معدل األمان في  (EVMS)إن الھدف األساسي من تطبیق نظام إدارة الزائر الجدید 

  .مدارسنا والحفاظ على سالمة أبنائنا الطالب
ابنائنا الطالب ، إذا كان لدیك نحن نقدر مشاركة والتزام الجمیع من أجل تعلیم ومصلحة وسعادة 

 أي اسئلة أو استفسارات رجاء االتصال بمدیر مدرسة الطالب الخاص بك.
 

 


