
Kebijakan - Kode Etik
Epping Primary School

Epping Primary School berkomitmen untuk keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja.
Komunitas sekolah kami menyadari pentingnya, dan tanggung jawab untuk, memastikan sekolah
kami adalah lingkungan yang aman, mendukung dan memperkaya yang menghormati dan
menumbuhkan martabat dan harga diri anak-anak dan remaja, dan memungkinkan mereka untuk
berkembang dalam pembelajaran dan perkembangan mereka .

Kode Etik ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan mengurangi peluang terjadinya kekerasan
atau bahaya terhadap anak. Ini juga membantu dalam memahami bagaimana menghindari atau
mengelola perilaku dan situasi berisiko dengan lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi
undang-undang perlindungan anak, kebijakan Departemen, kebijakan dan prosedur sekolah dan
standar profesional, kode atau etik, karena ini berlaku untuk staf dan personel lainnya.

Kepala Sekolah dan pemimpin sekolah Epping Primary School akan mendukung implementasi dan
pemantauan Kode Etik, dan akan merencanakan, menerapkan dan memantau pengaturan untuk
menyediakan sekolah yang inklusif, aman dan tertib serta lingkungan belajar lainnya. Kepala Sekolah
dan pemimpin sekolah dari Epping Primary School juga akan memberikan informasi dan dukungan
untuk memungkinkan Kode Etik beroperasi secara efektif.

Semua staf, kontraktor, sukarelawan, dan anggota komunitas sekolah lainnya yang terlibat dalam
pekerjaan yang berhubungan dengan anak diwajibkan untuk mematuhi Kode Etik dengan
memperhatikan harapan untuk perilaku yang sesuai di bawah ini. Kode Etik berlaku di semua situasi
sekolah, termasuk perkemahan sekolah dan dalam penggunaan teknologi digital dan media sosial.

Perilaku yang dapat diterima
Sebagai staf, sukarelawan, kontraktor, dan anggota komunitas sekolah lainnya yang terlibat dalam
pekerjaan terkait anak secara individu, kita bertanggung jawab untuk mendukung dan
mempromosikan keselamatan anak-anak dengan:

● menjunjung tinggi pernyataan komitmen sekolah terhadap keselamatan anak setiap saat dan
mematuhi terhadap kebijakan keamanan anak sekolah

● memperlakukan siswa dan keluarga di komunitas sekolah dengan hormat baik di dalam
lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sebagai bagian dari kegiatan sosial
dan masyarakat yang normal.

● mendengarkan dan menanggapi pandangan dan kekhawatiran siswa, terutama jika mereka
memberi tahu Anda bahwa mereka atau anak lain telah dilecehkan atau bahwa mereka
khawatir tentang keselamatan mereka/keselamatan anak lain

● mempromosikan keselamatan budaya, partisipasi, dan pemberdayaan Aborigin dan Siswa
Torres Strait Islander yang
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● mempromosikan keselamatan budaya, partisipasi dan pemberdayaan siswa dengan latar
belakang budaya dan/atau bahasa yang beragam

● mempromosikan keselamatan, partisipasi dan pemberdayaan siswa penyandang cacat
● melaporkan segala tuduhan pelecehan anak atau masalah keselamatan anak lainnya ke

Keamanan anak sekolah Petugas atau tim Kelas Kepala Sekolah
● memahami dan mematuhi semua kewajiban pelaporan atau pengungkapan (termasuk

pelaporan wajib) yang berkaitan dengan melindungi anak-anak dari bahaya atau pelecehan.
● jika ada dugaan kekerasan terhadap anak, pastikan secepat mungkin bahwa siswa tersebut

aman dan terlindungi dari bahaya.
● mendorong anak-anak untuk 'bersuara' dan berpartisipasi dalam semua kegiatan organisasi

yang relevan jika memungkinkan, terutama pada isu-isu yang penting

Perilaku yang tidak dapat diterima
Sebagai staf, sukarelawan, kontraktor, dan anggota komunitas sekolah lainnya yang terlibat dalam
pekerjaan terkait anak, kita tidak boleh:

● mengabaikan atau mengabaikan kekhawatiran, kecurigaan, atau pengungkapan apa pun
tentang pelecehan anak,

● mengembangkan hubungan dengan siswa mana pun yang dapat dilihat sebagai pilih kasih
atau sama dengan perilaku 'dandan' (misalnya, menawarkan hadiah)

● menunjukkan perilaku atau terlibat dalam kegiatan dengan siswa yang dapat ditafsirkan
sebagai pelecehan dan tidak dibenarkan oleh konteks pendidikan, terapi, atau pemberian
layanan

● mengabaikan perilaku orang dewasa lain terhadap siswa ketika mereka muncul menjadi
terlalu akrab atau tidak pantas

● mendiskusikan konten yang bersifat intim atau menggunakan sindiran seksual dengan siswa,
kecuali jika hal itu terjadi secara relevan dalam konteks bimbingan orang tua, penyampaian
kurikulum pendidikan atau pengaturan terapeutik

● memperlakukan anak secara tidak baik karena kecacatan, usia, gender, ras, budaya,
kerentanan, seksualitas atau etnis.

● berkomunikasi langsung dengan siswa melalui saluran kontak pribadi atau pribadi (termasuk
melalui media sosial, email, pesan instan, SMS, dll.) kecuali jika komunikasi tersebut wajar
dalam semua keadaan,

● terkait dengan pekerjaan sekolah atau kegiatan ekstra kurikuler atau jika ada masalah
keamanan atau hal mendesak lainnya memotret atau merekam video seorang anak di
lingkungan sekolah kecuali sesuai dengan kebijakan sekolah atau jika diperlukan untuk tujuan
tugas perawatan

● di lingkungan sekolah atau pada acara sekolah lain di mana siswa hadir, mengonsumsi
alkohol yang bertentangan dengan kebijakan sekolah atau menggunakan obat-obatan
terlarang dalam keadaan apa pun

Dengan mematuhi standar-standar ini, Anda mengakui tanggung jawab Anda untuk segera
melaporkan setiap pelanggaran kode ini kepada Petugas Keamanan Anak Sekolah Dasar Epping
Jan Hare dan/atau tim Kelas Kepala Sekolah.

Jika Anda yakin seorang anak berisiko langsung mengalami pelecehan, telepon 000 (triple zero)
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Informasi Lebih Lanjut danSumber Daya

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada 11 September 2019 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada
September 2021.
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