
يؤدي موظفو المؤسسات اإلصالحية مجموعة واسعة من مهام العمل التي تدور حول تأمين النزالء في هذه المؤسسات على وجه الخصوص. من المهارات التي يجب أن 
يمتاز بها موظف أي مؤسسة إصالحية القدرة على تأدية عدة مهام في آن واحد، وإدارة الوقت بكفاءة، واالهتمام بالتفاصيل، وغيرها. وهناك منتج يمكن أن يساعد العاملين 

بالمؤسسات اإلصالحية في إنجاز واجباتهم الالزمة، وكذلك في توسيع دائرة مهاراتهم الحالية، هو نظام التوقيت المتزامن. يستطيع نظام التوقيت المتزامن تزويد جميع 
الساعات في منشأة ما بالوقت نفسه بالضبط، بغض النظر عن عدد المباني أو الطوابق في المؤسسة. مع تطبيق نظام ساعة الوقت المتزامن، تقوم كافة الساعات في منشأة ما 

بعرض نفس التوقيت بالضبط للمساعدة في تجنب أي أحداث غير مرغوب فيها.

يمكن لنظام ساعة الوقت المتزامن أن يوفر للمؤسسات اإلصالحية العديد من الفوائد، منها:

• قدرات العد التنازلي – إضافة إلى توفير الوقت المتزامن في جميع أنحاء المنشأة، هناك ميزة أخرى فريدة تقدمها Sapling هي خاصية الوقت المنقضي، وهي متوفرة فقط 
مع تركيب الساعات الرقمية. تعطي هذه الميزة الساعات الرقمية في إطار نظام معين القدرة على عرض عد تنازلي إلى نقطة معينة. وبالنسبة للمنشآت اإلصالحية التي تطبق 
أنظمة الساعات الرقمية، يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة جدا لضمان أن السجناء قد عادوا إلى غرفهم في الوقت المحدد بعد فترة استراحة أو إحدى الوجبات، وعندما ينتهي 

أحد البرامج، وعندما يحين وقت نوم السجناء. ال تفيد هذه الميزة العاملين في المؤسسة اإلصالحية فحسب ، وإنما تفيد نزالء هذه المؤسسات.

• األمان – قد يكون األمان الشاغل األكثر أهمية بالنسبة ألولئك الذين يعيشون ويعملون في مؤسسة إصالحية. هناك عدد من الحاالت غير المتوقعة التي يمكن أن تحدث وينتج 
عنها ما ال يحمد عقباه. يضمن تطبيق نظام التوقيت المتزامن في مؤسسة إصالحية أن النزالء تحت إشراف مستمر من خالل تنسيق الجداول لضمان وجود الموظفين في 

أماكنهم الصحيحة في الوقت الصحيح. إضافة إلى ذلك ، يسمح التواصل مع نظام اإلذاعة الداخلية للمنشأة للمؤسسة اإلصالحية بممارسة المزيد من التحكم في حالة األزمات. 
على سبيل المثال ، إن حدث أمر يدعو لالستجابة الفورية، يمكن للمسؤول استخدام نظام اإلذاعة الداخلية لتنبيه جميع النزالء والعاملين للذهاب إلى مكان معين والبقاء هناك 
حتى وقت معين. وألن جميع الساعات الثانوية تعرض نفس التوقيت، فسوف يكون هناك ارتباك أقل وسيتم السماح للجميع بالخروج مرة أخرى في الوقت الصحيح. إضافة 

لذلك، يمكن لبعض الساعات الرقمية توفير خاصية الرسائل مثل رسالة “تأمين” لتنبيه جميع الموظفين عن أي حاالت خطيرة )هذه الميزة متوفرة فقط مع بعض الساعات 
الرقمية(. مع Sapling ، تكون السيطرة على جميع جوانب المؤسسة هي الطريقة األمثل للحفاظ على األمان، ويستطيع نظام التوقيت المتزامن أن يساعد في تحقيق هذا 

الهدف.

• التنسيق – من الميزات التي يوفرها نظام التوقيت المتزامن والتي يمكن أن تفيد المؤسسات اإلصالحية كثيرا قدرة 
هذا النظام على التواصل مع النظم القائمة. يمكن لنظام التوقيت المتزامن التزامن مع نظام اإلذاعة الداخلية للمنشأة 

والتي يمكن أن تنبه كالً من السجناء والموظفين عندما يحين موعد العشاء واألنشطة الترفيهية، وغيرها. من الممكن أن 
ترتبط الساعة الرئيسية من شركة Sapling مع جهاز التحكم اآللي في أبواب الزنازين، بحيث تغلق األبواب وتفتح في 
أوقات معينة مثل وقت اإلفطار أو النوم، وتكون متزامنة تماما مع الوقت الذي يظهر على الساعات المتزامنة. التنسيق 

الفعال لجميع األنشطة في المؤسسة اإلصالحية يصبح هدفا ممكن التحقيق عندما يكون نظام التوقيت المتزامن مثبتاً.

• التسجيل الدقيق - سواء تعلق األمر بسجن للبالغين أو إصالحية أحداث أو حتى منشأة إلعادة التأهيل، فإن زيادة التنظيم للحد األقصى أمر بالغ األهمية. وعلى وجه 
الخصوص، فإن تسجيل الوقت الصحيح على الوثائق وقواعد البيانات في المؤسسة اإلصالحية ضروري من أجل االمتثال لإلجراءات القانونية، كما أن رصد زمن بقاء زائر 
داخل المؤسسة مهم أيضا. عندما تعرض كل ساعة نفس الوقت الموحد في جميع أنحاء المنشأة لن يكون هناك غموض في األوقات التي يتم تسجيلها، مما يساعد في القضاء 

على احتمال وجود تبعات قانونية قد تترتب على ذلك.

لكي تكون المؤسسة اإلصالحية على أكبر قدر ممكن من التنظيم، يجب أن تكون مهارات إدارة الوقت مثلى وكفاءة الموظفين أعلى ما يمكن. وإن تركيب نظام التوقيت 
المتزامن يمكن أن يساعد في تلك المهارات، فضال عن المساعدة في تحويل األفراد إلى طاقم كفؤ، وتنسيق جميع العمليات وأنشطة السجناء في المؤسسة اإلصالحية، فضال 

عن زيادة مستوى األمان عبر كامل المنطقة للموظفين والسجناء على حد سواء .

المؤسسات اإلصالحية وأنظمة الوقت المتزامن 

لمزيد من المعلومات والتشاور المجاني، يرجى االتصال بوكيلكم المحلي.


