السياسة  -المعسكرات والرحالت
المدرسة االبتدائية Epping
الغرض
االبتدائية عند تخطيط وتنفيذ المعسكرات والرحالت وأنشطة  Eppingلشرح لمجتمع مدرستنا العمليات واإلجراءات التي ستستخدمها مدرسة
.المغامرة للطالب

Scope
االبتدائية .تنطبق هذه السياسة أيضًا على أنشطة المغامرات  Eppingتنطبق سياسته على جميع المعسكرات والرحالت التي تنظمها مدرسةT

.االبتدائية  ،بغض النظر عما إذا كانت تتم داخل المدرسة أو خارجها  ،وكذلك في فترات النوم في المدرسة  Eppingالتي تنظمها مدرسة
تهدف هذه السياسة إلى استكمال سياسة اإلدارة وإرشاداتها بشأن الرحالت والمعسكرات وأنشطة المغامرة التي يتعين على جميع المدارس
االبتدائية كالً من هذه السياسة  ،باإلضافة إلى سياسة اإلدارة والمبادئ التوجيهية عند  Eppingالحكومية الفيكتورية اتباعها .ستتبع مدرسة
.التخطيط للمخيمات والرحالت وإدارتها
.ال تنطبق هذه السياسة على تعلم الطالب في مكان العمل أو السفر بين الطالب

التعاريف
الرحالت
لغرض هذه السياسة  ،الرحالت هي أنشطة تنظمها المدرسة حيث
يتم إخراج الطالب من أرض المدرسة (على سبيل المثال  ،معسكر  ،رحلة يومية  ،رياضات مدرسية) ؛ ●
القيام بأنشطة المغامرة  ،بغض النظر عما إذا كانت تحدث خارج أرض المدرسة أم ال ؛ ●
.حضور "فترات النوم" في المدرسة على أرض المدرسة ●
).المعسكرات هي رحالت تشمل إقامة ليلة واحدة على األقل (بما في ذلك فترات النوم في المدرسة
".الرحالت المحلية هي رحالت استكشافية إلى مواقع على مسافة قريبة من المدرسة وال تتضمن "أنشطة المغامرات
أنشطة المغامرة هي األنشطة التي تنطوي على مخاطر أكبر من المعتاد .يتوفر مزيد من المعلومات واألمثلة على أنشطة المغامرات على موقع
:اإلدارة على الويب ضمن أنشطة المغامرة  ،على الرابط التالي
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx
.مالحظة  :ال تعتبر أنشطة التعلم في مكان العمل (مثل خبرة العمل) والسفر داخل الحرم الجامعي رحالت مدرسية

السياسية
يمكن أن توفر المعسكرات والرحالتتجربة تعليمية قيمة لطالبنا تكون مكملة لتعلمهم  ،حيث أنها توفر الوصول إلى الموارد والبيئات والخبرات
.التي قد ال تكون متاحة في الفصل الدراسي
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لجميع المعسكرات والرحالت  ،بما في ذلك أنشطة المغامرات  ،ستتبع مدرستنا السياسة المدرسية لإلدارة والدليل االستشاري :الرحالت
واألنشطة .بالنسبة للمخيمات والرحالت التي تتطلب موافقة مجلس المدرسة  ،ستتبع مدرستنا أيضًا سياسة المدرسة والدليل االستشاري لإلدارة:
.إرشادات السالمة للتعليم في الهواء الطلق

عملية التخطيط للمخيمات والرحالت ستتوافق
.جميع المخيمات والرحالت مع متطلبات التخطيط لإلدارة
يتضمن جزء من عملية التخطيط هذه إجراء تقييمات للمخاطر  ،لضمان اتخاذ خطوات معقولة لتقليل المخاطر المرتبطة بكل مخيم أو رحلة
االبتدائية النظر في ترتيبات اإلشراف على الطالب والنظر في مخاطر نشاط حرائق الغابات في  Eppingمقترحة .سيشمل تقييم مخاطر مدرسة
موقع الرحلة .في حالة اإلعالن عن يوم الرمز األحمر  ،سيتم إلغاء الرحالت أو أنشطة المعسكرات في المواقع المتأثرة أو إعادة جدولتها.
.سيغطي التخطيط أيضًا ترتيبات إلغاء أو استدعاء أو تغيير المخيم أو الرحلة ألي سبب آخر
االبتدائية بضمان تزويد الطالب ذوي االحتياجات اإلضافية ببرنامج شامل للمعسكرات والرحالت وستعمل مع العائالت  Eppingتلتزم مدرسة
.خالل مرحلة التخطيط  ،حسب الحاجة  ،لدعم حضور جميع الطالب ومشاركتهم في أنشطة المعسكرات والرحالت
في الحاالت التي يشتمل فيها المعسكر أو الرحلة على فصل دراسي معين أو مجموعة على مستوى السنة  ،سيضمن المعلم المنظم وجود برنامج
.تعليمي بديل متاح واإلشراف المناسب لهؤالء الطالب الذين ال يحضرون المخيم أو الرحلة

إشراف
.المدرسة االبتدائية البينج يتبع المبادئ التوجيهية لإلدارة فيما يتعلق إشراف الطالب أثناء الرحالت والمخيمات
سيكون جميع موظفي الرحالت (بما في ذلك متطوعو اآلباء) على دراية بمتطلبات اإلشراف واإلجراءات المحددة للتعامل مع حاالت الطوارئ
.في كل معسكر ورحلة
سوف يدرك جميع موظفي المدرسة أنهم يحتفظون بالمسؤولية الشاملة لإلشراف على الطالب ورعايتهم في جميع المعسكرات والرحالت (بما
.في ذلك أنشطة المغامرة)  ،بغض النظر عما إذا كان مقدمو الخدمات الخارجيون يديرون النشاط أم ال

اآلباء المتطوعون
يمكن دعوة اآلباء للمساعدة في المعسكرات والرحالت .سيقوم موظفو المدرسة بإخطار أولياء األمور  /مقدمي الرعاية بأي تكاليف مرتبطة
بالحضور .موظفو المدرسة مسؤولون عن المعسكرات والرحالت ومن المتوقع أن يتبع اآلباء  /المتطوعون القائمون بالرعاية تعليمات المعلمين.
عند تحديد اآلباء  /مقدمي الرعاية الذين سيحضرون  ،سيأخذ المعلم المنظم في االعتبار :أي مهارات قيمة يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية
.تقديمها (مثل رخصة الحافلة واإلسعافات األولية وما إلى ذلك) واالحتياجات الخاصة لطالب معينين

يقوم المتطوعون والمزودون الخارجيون بالتحقق من
االبتدائية تتطلب من جميع اآلباء أو مقدمي الرعاية أو المتطوعين في الرحالت وجميع مقدمي الخدمات الخارجيين الذين  Eppingمدرسة
.سارية " "Working with Childrenيعملون مباشرة مع طالبنا أن يكون لديهم بطاقة تحقق

موافقة ولي األمر  /مقدم الرعاية
االبتدائية اآلباء  /مقدمي الرعاية بنموذج موافقة محدد يحدد  Eppingلجميع المخيمات والرحالت  ،بخالف الرحالت المحلية  ،ستزود مدرسة
االبتدائية البوصلة إلبالغ أولياء األمور عن المعسكرات والرحالت وللحصول على  Eppingتفاصيل النشاط المقترح .ستستخدم مدرسة
موافقتهم و  /أو إبالغ أولياء األمور عن المعسكرات والرحالت المدرسية من خالل وضع مالحظة في حقائب الطالب ومطالبة أولياء األمور /
مقدمي الرعاية بإعادة جزء المذكرة الذي يطلب توقيع الوالدين  /مقدمي الرعاية يؤكد موافقتهم على مشاركة طفلهم .يتم تشجيع اآلباء  /مقدمي
.الرعاية على االتصال بالمدرسة لمناقشة أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم أو لدى أطفالهم مع معسكر أو رحلة مقترحة
االبتدائية أولياء األمور ومقدمي الرعاية بنموذج موافقة سنوي على الرحالت المحلية في  Eppingبالنسبة للرحالت المحلية  ،ستزود مدرسة
االبتدائية أيضًا إشعارً ا مسب ًقا لآلباء  Eppingبداية كل عام دراسي أو عند التسجيل في حالة تسجيل الطالب خالل العام الدراسي .ستقدم مدرسة
 /مقدمي الرعاية لرحلة محلية قادمة من خالل دفتر مالحظات في المنزل في حقيبة الطالب .بالنسبة للرحالت المحلية التي تحدث بشكل متكرر
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االبتدائية بإخطار أولياء األمور ( Eppingعلى سبيل المثال  ،النزهات األسبوعية إلى البيضاوي المحلي لدروس الرياضة)  ،ستقوم مدرسة
.مرة واحدة فقط قبل بدء الحدث المتكرر

تكلفة المعسكرات والرحالت والمبالغ المستردة والدعم
يتحمل اآلباء  /مقدمو الرعاية تكلفة جميع المعسكرات والرحالت ما لم يتم االتفاق على ترتيبات بديلة من قبل المدير قبل الرحلة .سيتم منح جميع
.العائالت الوقت الكافي لتسديد مدفوعات جميع األنشطة .ستحدد نماذج الموافقة بوضوح مبالغ الدفع وتواريخ إنهاء الدفع
.لن يُسمح للطالب الذين لم يكملوا الدفع بحلول التاريخ المطلوب بالحضور ما لم يحدد المدير ظرو ًفا استثنائية
االبتدائية كل الجهود لضمان عدم استبعاد الطالب ألسباب مالية .العائالت التي تعاني من صعوبات مالية مدعوة  Eppingستبذل مدرسة
لمناقشة ترتيبات الدفع البديلة مع المدير أو مساعد المدير أو المعلم المنظم .يمكن أيضًا للمدير أو مساعد المدير أو المعلم المنظم مناقشة أهلية
والذي يوفر مدفوعات للطالب المؤهلين لحضور األنشطة المدرسية  ،بما  (CSEF) ،األسرة لمخيمات اإلدارة وصندوق الرياضة والرحالت
مفتوحة للعائالت التي تحمل بطاقة امتياز صالحة تم اختبارها للوسائل أو أولياء  CSEFفي ذلك المعسكرات والرحالت .طلبات الحصول على
واستمارة الطلب في صندوق المعسكرات  CSEFاألمور بالتبني المؤقت ويتم تسهيلها من قبل المدرسة .يتوفر مزيد من المعلومات حول
.والرياضة والرحالت
إذا تم إلغاء المعسكر أو الرحلة أو تغييرها من قبل المدرسة  ،أو لم يعد الطالب قادرً ا على حضور جزء أو كل المخيم أو الرحلة  ،ستنظر
مدرستنا في طلبات استرداد جزء أو كامل من المدفوعات التي قام بها اآلباء  /مقدمو الرعاية على على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة
الظروف الفردية .بشكل عام  ،لن نتمكن من رد المبالغ المدفوعة للتكاليف التي تم دفعها بالفعل حيث تم بالفعل تحويل هذه األموال أو االلتزام بها
.لطرف ثالث وال يتوفر رد للمدرسة .حيثما أمكن  ،سوف نقدم معلومات حول المبالغ المستردة لآلباء  /مقدمي الرعاية في وقت الدفع

صحة الطالب
يحتاج اآلباء ومقدمو الرعاية إلى التأكد من أن المدرسة لديها معلومات حديثة عن صحة الطالب قبل المعسكرات والرحالت .سيتم تعيين موظف
مسؤول عن االحتياجات الصحية للطالب لكل معسكر  /رحلة .سيقوم المعلمون بإدارة أي دواء يتم توفيره وف ًقا لسياسة األدوية الخاصة بنا
ونموذج سلطة الدواء الموقع من الطالب .للوفاء بالتزامات المدرسة المتعلقة بالسالمة  ،سيأخذ المعلمون حقيبة إسعافات أولية وهاتف محمول في
.جميع المخيمات والرحالت
تقع على عاتق اآلباء ومقدمي الرعاية مسؤولية ضمان تمتع أطفالهم  /أطفالهم بصحة جيدة عند حضور الرحالت والمخيمات .إذا مرض أحد
الطالب أثناء المعسكر ولم يتمكن من االستمرار في المخيم  ،تقع على عاتق الوالدين  /مقدم الرعاية مسؤولية جمعهم وتغطية أي تكاليف مرتبطة
.به .إذا وافق المدير على انضمام طالب إلى المخيم متأخرً ا  ،فإن النقل إلى المخيم هو مسؤولية الوالدين  /مقدم الرعاية

توقعات السلوك
يُطلب من الطالب المشاركين في المعسكرات والرحالت التعاون وإظهار السلوك المناسب لضمان أن المخيم أو الرحلة تجربة آمنة وإيجابية
.وتعليمية لجميع الطالب المعنيين
سيتم إخطار أولياء األمور  /مقدمي الرعاية إذا كان طفلهم معرضًا لخطر فقدان امتياز المشاركة في رحلة أو معسكر بسبب السلوك الذي ال يفي
بمعايير السلوك المنصوص عليها في سياسة رفاهية الطالب وانخراطهم في المدرسة ،مدونة قواعد سلوك الطالب و  /أو سياسة منع التنمر) .يتم
اتخاذ قرار استبعاد طالب من قبل المدير أو مساعد المدير  ،بالتشاور مع المعلم المنظم .سيتم إبالغ كل من الوالد  /مقدم الرعاية والطالب بهذا
.القرار قبل المخيم أو الرحلة
إذا اعتبر المعلم المسؤول في معسكر أو رحلة أن سلوك الطالب الفردي ال يفي بالمعايير المطلوبة  ،فقد يقرر المدير أو مرشحهم أنه يجب على
الطالب العودة إلى المنزل أثناء المخيم أو الرحلة .في هذه الظروف  ،يكون الوالد  /مقدم الرعاية مسؤوالً عن تحصيل الطالب وأي تكاليف
.مرتبطة بذلك
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تنطبق اإلجراءات التأديبية على الطالب في المعسكرات والرحالت بما يتفق مع سياسة رفاهية الطالب والمشاركة في مدرستنا ومدونة قواعد
.سلوك الطالب وسياسة منع التنمر
األجهزة اإللكترونية
لن يُسمح للطالب بإحضار األجهزة اإللكترونية إلى المعسكرات أو الرحالت إال بموافقة مسبقة من المدير .سيوافق المدير الطالب فقط على
ً
شروطا على موقعه
إحضار األجهزة اإللكترونية إلى المعسكر أو الرحلة في ظروف استثنائية وعندما يكون ذلك في مصلحة الطالب  ،وقد يضع
.واستخدامه أثناء المخيم أو الرحلة

الغذاء
وال يسمح للطالبلجلب اإلمدادات الخاصة بهم من المواد الغذائية إلى المخيمات والرحالت ما لم تتم اإلشارة إلى البند طبيا ومناقشتها مع المنظمة
.المعلم ،أو تضمينها كبند في قائمة المالبس والمعدات الالزمة لهذا المعسكر أو رحلة

تغطية الحوادث وسيارات اإلسعاف
).أي تكاليف مرتبطة بإصابة الطالب تقع على عاتق الوالدين  /مقدمي الرعاية ما لم تكن اإلدارة مسؤولة عن اإلهمال (المسؤولية ليست تلقائية
ما لم يُذكر خالف ذلك  ،ال تقدم مدرسة إيبينج االبتدائية والقسم تغطية لحادث الطالب أو سيارة اإلسعاف .قد يرغب اآلباء  /مقدمو الرعاية في
الحصول على تغطية تأمين ضد حوادث الطالب و  /أو تغطية سيارة اإلسعاف  ،اعتما ًدا على ترتيبات التأمين الصحي وأي اعتبارات شخصية
.أخرى

مزيد من المعلومات والموارد
:يجب قراءة هذه السياسة باالقتران مع سياسات وإرشادات القسم التالية
:دليل السياسة واالستشارة في المدرسة ●
الرحالت واألنشطة ●
وإدارة الطوارئ والمخاطر ●
إرشادات السالمةللتعليم في الهواء الطلق ●
.وصندوق الرياضة والرحالت ● ،
كود األحمر يوم ●
:والسياسات المدرسية التالية هي أيضا ذات الصلة لهذه المخيمات وسياسة نزهات
بيان من القيم ومدرسة الفلسفة ●
طالب العافية وسياسة المشاركة ●
التطوعية السياسة ●
الواجب سياسة الرعاية ●
إدماجوسياسة التنوع ●
الرئيسي الدفع سياسة ●

دورة مراجعة
هذه السياسة تم آخر تحديث في  10يوليو  2019ومن المقرر مراجعته في يوليو  2022أو يوليو  .2023تم
.تقديمه إلى مجلس المدرسة في  5أغسطس  2019واعتماده
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