
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School Visitor’s Policy 

v1.0 
  



 

1 | P a g e  
 

School Visitor’s Policy v1.0  

POLICY STATEMENT 

PACE British School welcomes all visitors in a warm and professional manner ensuring their purpose 

of visit is fulfilled while maintaining the care for the health, safety and wellbeing of all students and 
staff members. The school requires all visitors and staff members to comply to this policy and its 

procedures. 

 

PURPOSE 

• To regulate visitors and ensure the safety of all members of the school community. 

• To subject all visitors to the visitation rules of the school. 

 

SCOPE 

This policy applies to all PBS teaching and non-teaching staff, visitors and parents. 

 

RULES AND PROCEDURES 

 

Visitors 

• All visitors must report to the security personnel at the gate and give their Emirates ID 

number and mobile phone number before receiving a visitor’s tag. They must also sign the 

visitor’s register and provide evidence of either a recent PCR test (taken within 72hrs) or a 

vaccination certificate against COVID-19. 

• Visitors must state their reason for entering school and time entering and leaving school will 

be recorded. 

• Visitors must show proof of an appointment with the Principal or staff member. 

• Visitor tags must be displayed by all visitors and handed back when leaving. 

• No visitor cars may enter the school campus or hinder the exits. 

• All visitors must report to the school Reception. 

• Visitors are not allowed to go directly to the office of any SLT member without permission. 

• Visitors are not allowed to go directly to any classroom. 

• No visitor is permitted to stay on campus after completion of their visit. 

• Visitors will remain polite and courteous when speaking to school staff. 

• Parents are responsible for any accompanying children at all times. 
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Staff 

• Please accompany any visitors out of the building once your meeting has concluded. 

• All meetings need to take place in a meeting room or the boardroom. Visitors are not 

permitted to access teaching areas of the school during the school day. 

• Be vigilant and question any person in school who you do not recognise or who does not have 

a visitor’s tag. 

 

 

 

 

 سياسة زوار املدرسة

 

 بيان السياسة

تضمن تحقيق الغرض من الزيارة مع ترحب مدرسة بيس البريطانية بجميع الزوار بكل دفء ومهنية و 

واملوظفين. تطلب املدرسة من جميع الزوار واملوظفين االمتثال  الحفاظ على صحة وسالمة ورفاهية الطالب

 لهذه السياسة وإجراءاتها.

 

 أهداف السياسة

 تنظيم الزوار والتأكد من سالمة جميع أفراد املجتمع املدرس ي. •

 إخضاع جميع الزوار لقواعد الزيارة باملدرسة. •

 

 

 مجال السياسة

 االكاديمي واالداري والزائرين وأولياء األمور. تنطبق هذه السياسة على جميع الكادر املدرس ي
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 القواعد واإلجراءات

 

 الزوار

يجب على جميع الزوار مقابلة موظف األمن عند البوابة وتزويده برقم الهوية االماراتية ورقم الهاتف قبل  •

األنف الزائر. كما يجب عليهم التوقيع على سجل الزوار وتقديم نتيجة اختبار مسحة  استالم بطاقة

 .19-ساعة( أو شهادة تطعيم ضد كوفيد 72سلبية سارية )ملدة ال تزيد على  19-لكوفيد

يجب على جميع الزوار ذكر سبب دخول املدرسة وسيتم تسجيل وقت الزيارة )وقت دخول املدرسة ووقت  •

 املغادرة(.

 يجب على الزائر إبراز دليل على املوعد املحدد مع مدير املدرسة  أو أي موظف. •

 جب على جميع الزوار عرض بطاقة الزائر وإعادتها عند املغادرةي •

 ال يسمح لسيارات الزوار دخول حرم املدرسة أو إعاقة املخارج. •

 يجب على جميع الزوار مقابلة مكتب االستقبال وإبالغهم بالزيارة. •

 ال يسمح للزوار بالذهاب مباشرة إلى مكتب أي عضو من فرق االدارة العليا دون إذن. •

 يسمح للزوار بالذهاب مباشرة إلى أي فصل دراس ي. ال •

 ال يسمح للزائر بالبقاء في الحرم املدرس ي بعد االنتهاء من زيارته. •

 يلتزم الزوار ببروتوكول املحادثة اللطيفة وااليجابية عند التحدث إلى موظفي املدرسة. •

 يجب على أولياء األمور مرافقة أطفالهم في جميع األوقات. •

 

 

 املوظفون 

 يرجى مرافقة الزائر إلى خارح املبنى بعد االنتهاء من االجتماع •

يجب عقد جميع االجتماعات في غرفة االجتماعات. ال يسمح للزوار بالدخول إلى الفصول الدراسية في  •

 املدرسة خالل اليوم الدراس ي.

 واسأل أي شخص في املدرسة ال تعرفه أو ليس لديه عالمة زائر. •
ً
 كن يقظا


