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 1أذار ( مارس ) 2018
أعزائي أولياء األمور ,,
في يوم  27شباط ( فبراير )  2018بدأت المدارس العامة لمدينة هاريسنبيرغ بوضع نظام جديد أكثر سيطرة لدخول مبنى المدارس.
وسيتم أكمال وضع هذا النظام الجديد قريبا  .حيث ان هذا النظام سيتيح لنا توفير الحماية واالمن اكثر لطالبنا وطاقم التدريس في
المدارس بشكل افضل وذلك عن طريق مراقبة االشخاص الذين يدخلون الى المكتب الرئيسي للمدرسة وجميع مباني المدرسة .
وبناءا على هذا النظام فأنه يتوجب على االشخاص الزائرين الذين يودون الدخول الى مبنى المدرسة أن يقوموا بأستعمال كبسة
الجرس الموجودة على الحائط الخارجي للمكتب الرئيسي بجانب باب الدخول .
هذا الجرس متوفر فيه خاصيتين وهي الكاميرا واألنتركم ( السماعة ) للحديث مع موظف المكتب  .وبهذه الطريقة يستطيع موظفين
المكتب معرفة من الشخص الذي يود الدخول وذلك عن طريق الكاميرا والحديث معه عن طريق األنتركم ( السماعة )  .هذا النظام
سوف يساعد على وضع تعليمات أفضل لدخول مباني المدارس .
نحن نتمنى من جميع الزائرين للمدارس ان يتحلوا بالصبر الى حين تنفيذ هذا النظام  .كذلك فأن موظفين المكتب يقومون بأنجاز
اعمال كثيرة خالل الدوام وسيقومون بمساعدتكم على الدخول الى المبنى بأسرع وقت ممكن  .قد يكون هناك تأخير بسيط لدخولكم
الى المبنى الى حين أن يقوم أحد الموظفين بمعاينة الكاميرا والحديث معكم عبر السماعة ومن ثم فتح الباب لكم ومساعدتكم .
أن الحفاظ على سالمة الطالب هو اهم امر لدينا نستطيع عمله  .نحن ننظر لتوفير الحماية للمدرسة بشكل جدي ونطور جميع
الطرق التي نستطيع بها حماية الطالب والموظفين  .نرجو األتصال مع مدير مدرسة أبناءكم أذا كان لديكم أي سؤال عن هذا النظام
الجديد أو عن نظام االمن بشكل عام في المدارس .
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