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Khu vực chuẩn bị đưa ra hệ thống quản lý khách viếng thăm mới (EVMS) bắt đầu vào ngày 
mùng 6 tháng 11. EVMS đưa ra một hệ thống tiêu chuẩn trên toàn khu vực đối với việc quản lý 
và kiểm soát việc tiếp cận các trường học của chúng tôi. Khi ứng dụng hệ thống mới này, 
chúng tôi sẽ không cần sử dụng tới các quy trình kiểm soát khách viếng thăm một cách thủ 
công trên giấy hay các hệ thống chạy trên máy tính riêng lẻ nữa. 
 
EVMS có rất nhiều lợi ích đối với công tác quản lý khách viếng thăm hiện nay của chúng tôi. 
Điều quan trọng nhất, đó là EVMS đã tạo nên một tiêu chuẩn trên toàn khu vực, có nghĩa là 
việc đăng ký khách viếng thăm sẽ giống nhau ở tất cả các trường học trong khu vực. Ứng dụng 
mới này cũng cho phép ban giám hiệu các trường biết được ai đang có mặt trong trường vào 
bất kỳ lúc nào kể cả trong các trường hợp khẩn cấp. EVMS cũng tạo ra những thẻ phù hiệu độc 
nhất và dễ phân biệt dành cho tất cả các khách viếng thăm. 
 
EVMS là một sáng kiến quan trọng đối với an toàn của các trường học nhằm tăng cường bảo 
vệ tốt hơn cho học sinh và người lớn tại các trường OCPS. Ngoài việc quản lý khách vào 
trường, chương trình trên còn gần như là ngay lập tức cách ly các đối tượng có tiền sử quấy rối 
tình dục nhằm đảm bảo một môi trường học tập an toàn và lành mạnh.  
 
Dù bạn là một khách viếng thăm hay tình nguyện viên, thì quy trình đăng ký hệ thống quản lý 
khách viếng thăm điện tử này cũng đơn giản. Nếu bạn tới trường để làm tình nguyện, hãy đăng 
ký tại khu đăng ký tình nguyện viên trước, sau đó làm thủ tục vào trường như một khách viếng 
thăm. Nếu là khách viếng thăm, bạn sẽ phải trình thẻ căn cước có ảnh còn hạn sử dụng do nhà 
nước cấp (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ lãnh sự, “thẻ xanh”, ...) để bắt đầu làm thủ tục. 
 
Ngay sau khi bạn trình thẻ căn cước tại khu tiền sảnh, các nhân viên sẽ quét thẻ đó và nhập 
vào hệ thống; hệ thống sẽ hoàn thành việc kiểm tra; máy sẽ in ra một chiếc phù hiệu; và bạn sẽ 
phải đeo chiếc phù hiệu đó trong suốt chuyến thăm trường. Có thể sẽ có các bước khác để xác 
minh nhân thân của bạn và để hoàn thành việc đăng ký nếu cần thiết. Trong hầu hết các trường 
hợp, việc đăng ký vào hệ thống chỉ sẽ diễn ra rất nhanh gọn. 
 
Mục tiêu chung của hệ thống quản lý khách viếng thăm mới này là nhằm tăng cường an ninh tại 
các trường của chúng tôi và đảm bảo an toàn cho học sinh. Chúng tôi rất trân trọng sự tham gia 
của tất cả mọi người trong việc giáo dục và đảm bảo an toàn lành mạnh cho học sinh. Nếu bạn 
có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với ban giám hiệu nhà trường nơi con của 
quý vị đang theo học. 
 

 


