THÔNG TIN CHUNG QUẢN LÝ
Chú ý Cha mẹ / người giám hộ:
Trong sự quan tâm đến sự an toàn và an ninh của các sinh viên và nhân viên của chúng tôi,
Trường Dauphin học Trường học Trung ương
Mới phê duyệt việc thực hiện của hệ thống trường Gate Guardian khách quản lý ở tất cả các
huyện
tòa nhà. Các hệ thống quản lý truy cập sẽ cung cấp các Dauphin Trường học Trung ương với
khả năng
giữ một bản ghi up-to-date xác nhận của du khách. Khách thăm bao gồm cha mẹ / người giám
hộ, nhà thầu, và các tình nguyện viên
mà chúng tôi đã được tiếp cận với trường học của chúng tôi.
Bắt đầu từ ngày 31 tháng tám năm 2015, tất cả du khách (cha mẹ / người giám hộ, tình nguyện
viên, nhà thầu, vv) có nhu cầu truy cập
đến bất kỳ trường tiểu học, trung hoặc cao sẽ được yêu cầu cung cấp một nhà nước ban hành
ảnh nhận dạng hợp lệ
thẻ, giấy phép giấy phép hoặc hình ảnh không lái xe của một người lái xe của ảnh tốt hơn, để
các nhân viên văn phòng phía trước
trường. Nếu bạn không có bằng lái xe hoặc giấy phép ảnh của một bức ảnh không lái xe, bạn
phải cung cấp một
hình thức luân phiên của nhận dạng hình ảnh và / hoặc trạng thái hợp lệ giấy tờ tùy thân. Nhân
viên chính phủ có thể hiển thị
nhà nước của họ hoặc xác định đã ban hành của liên bang. Nhận dạng của bạn sẽ được xử lý
và hình ảnh của bạn sẽ được thực hiện
tạo ra một huy hiệu để bạn mặc khi đến thăm trường. Hệ thống này có khả năng cung cấp các
cảnh báo trên
cá nhân có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của trường chúng tôi. Sau khi nhập cảnh được
phê duyệt, quản lý du khách
hệ thống sẽ in một huy hiệu để nhận biết khách truy cập, ngày, giờ, bức ảnh, những người họ
đang họp và các
điểm đến của du khách.
Hỗ trợ của bạn trong nỗ lực liên tục để nâng cao sự an toàn và an ninh của các trường học
được đánh giá cao. Cam on
sự kiên nhẫn và hợp tác của bạn. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng các em
tới
hiệu trưởng trường của con quý vị, hoặc để Nic Barrelet, CDSD Giám đốc An toàn và an ninh
tại 545-4703, x506.

