خط مشی  -رفتار
ارتقاء دبستانمدرسه
آیینابتدایی متعهد به ایمنی و رفاه کودکان و جوانان است .جامعه مدرسه ما اهمیت و مسئولیت تضمین این نکته را دارد که مدرسه Epping
ما یک محیط امن  ،حمایتی و غنی کننده است که به عزت و عزت نفس کودکان و جوانان احترام گذاشته و آنها را تقویت می کند و آنها را
قادر می سازد تا در یادگیری و پیشرفت خود پیشرفت کنند .به
هدف این آیین رفتار  ،حفاظت از کودکان و کاهش هرگونه فرصت برای کودک آزاری یا آسیب است .همچنین به درک نحوه اجتناب یا
مدیریت بهتر رفتارها و موقعیت های خطرناک کمک می کند .در نظر گرفته شده است که قوانین مربوط به حمایت از کودکان  ،خط مشی
دپارتمان  ،سیاست ها و رویه های مدرسه و استانداردهای حرفه ای  ،کدها یا اخالق را تکمیل کند  ،زیرا این موارد در مورد کارکنان و
.سایر پرسنل اعمال می شود
از اجرای و نظارت بر آیین نامه رفتاری حمایت می کنند و ترتیبی را برنامه ریزی  ،اجرا و  Eppingمدیر و مدیران مدرسه ابتدایی
نظارت می کنند تا مدارس فراگیر  ،ایمن و منظم و سایر محیطهای آموزشی را فراهم کنند .مدیر و رهبران مدرسه ابتدایی اپینگ نیز
.اطالعات و پشتیبانی ارائه می دهند تا بتواند کد رفتار را به طور مثر کار کند
همه کارکنان  ،پیمانکاران  ،داوطلبان و سایر اعضای جامعه مدرسه که در کارهای مربوط به کودکان مشارکت دارند ملزم به رعایت قوانین
رفتاری با رعایت انتظارات برای رفتار مناسب در زیر هستند .قانون رفتار در همه شرایط مدرسه  ،از جمله اردوهای مدرسه و استفاده از
.فناوری دیجیتال و رسانه های اجتماعی اعمال می شود

رفتارهای قابل قبول
به صورت جداگانه drelated ،پیوستن:به عنوان کارکنان ،داوطلبان ،پیمانکاران ،و هر عضو دیگر جامعه مدرسه درگیر در کار دوقلوها
ما مسئول برای حمایت و ترویج ایمنی کودکان توسط هستند
حفظ بیانیه مدرسه از تعهد به ایمنی کودکان در همه زمان ها و در مورد سیاست ایمنی کودک در مدرسه ●
با دانش آموزان و خانواده های جامعه مدرسه با احترام در محیط مدرسه و خارج از محیط مدرسه به عنوان بخشی از فعالیت های ●
.عادی اجتماعی و اجتماعی رفتار شود
گوش دادن و پاسخگویی به دیدگاهها و نگرانیهای دانش آموزان  ،به ویژه اگر آنها به شما بگویند که کودک یا کودک دیگری مورد ●
آزار قرار گرفته است یا نگران امنیت آنها هستند/امنیت کودک دیگر باعث
ارتقاء امنیت فرهنگی  ،مشارکت و توانمندسازی بومیان و بومیان می شود .دانش آموزان جزیره تنگه تورس با ●
ترویج ایمنی فرهنگی  ،مشارکت و توانمندسازی دانش آموزان با زمینه های مختلف فرهنگی و/یا زبانی ●
ایمنی  ،مشارکت و توانمندسازی دانش آموزان دارای معلولیت رامی ● ،
گزارشدهند تا هرگونه ادعای سوء استفاده از کودک یا سایر نگرانی های مربوط به ایمنی کودک را به صندوق امانات کودکان ●
مدرسه اعالم کنند .افسر یا تیم اصلی کالس با
درک و رعایت تمام تعهدات گزارش یا افشا (از جمله گزارش اجباری) که مربوط به محافظت از کودکان در برابر آسیب یا ●
.سوءاستفاده است
در صورت مشکوک بودن به کودک آزاری  ،اطمینان حاصل کنید که دانش آموز (دانش آموزان) در امان بوده و از آسیب محافظت ●
.می شود
تشویق کودکان به "اظهار نظر" و مشارکت در کلیه فعالیتهای مربوط به سازمان تا آنجا که ممکن است  ،به ویژه در مورد مسائل ●
مهم
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رفتارهای غیرقابل قبول
:ما به عنوان کارکنان  ،داوطلبان  ،پیمانکاران و سایر اعضای جامعه مدرسه که در کارهای مربوط به کودک دخیل هستیم  ،نباید
هرگونه نگرانی را نادیده بگیریم یا نادیده بگیریم  ،سوء ظن یا افشای سوء استفاده از کودک ●
باعث ایجاد رابطه با هر دانش آموزی می شود که می تواند به عنوان طرفداری تلقی شود .به اندازه رفتار "نظافت" (به عنوان مثال ●
) ،ارائه هدایا
رفتارهایی را نشان می دهد یا با دانش آموزان درگیر فعالیتهایی می شود که ممکن است به عنوان سوء استفاده از آنها تفسیر شود و ●
 ،با زمینه آموزشی  ،درمانی یا ارائه خدمات توجیه نشود
رفتارهای بزرگساالن نسبت به دانش آموزان هنگام ظهور آنها را نادیده می گیرد .بیش از حد آشنا یا نامناسب ●
در مورد محتویات با ماهیت صمیمی صحبت کنید یا از قضاوت جنسی با دانش آموزان استفاده کنید  ،مگر در مواردی که در زمینه ●
راهنمایی والدین ،ارائه برنامه درسی آموزشی یا محیط درمانی
.با کودک به دلیل ناتوانی  ،سن  ،مطلوب رفتار شود  ،جنسیت  ،نژاد  ،فرهنگ  ،آسیب پذیری  ،جنسیت یا قومیت ●
ارتباط مستقیم با دانش آموز از طریق کانال های تماس شخصی یا خصوصی (از جمله از طریق رسانه های اجتماعی  ،ایمیل  ،پیام ●
.های فوری  ،ارسال پیامک و غیره) مگر در مواردی که این ارتباط در همه شرایط ،مواردی که منطقی است  ،منطقی باشد
مربوط به کار مدرسه یا فعالیت های فوق برنامه یا درنگرانی ایمنی یا سایر موارد ضروری عکس یا فیلم از کودک در محیط ●
مدرسه بجز مطابق با خط مشی مدرسه یا در مواردی که برای مراقبت
در محیط مدرسه یا سایر رویدادهای مدرسه که دانش آموزان در آن حضور دارند  ،الکل مصرف می کند  ،بر خالف خط مشی ●
مدرسه یا تحت هر شرایطی از داروهای غیرقانونی استفاده کنید
 Eppingو/یا تیم اصلی کالس  Jan Hareبا رعایت این استانداردها  ،مسئولیت خود را می پذیرید که هرگونه نقض این کد را فوراً به
.گزارش دهید Primary's Child Safe Officer
)اگر فکر می کنید یک کودک در معرض سوء استفاده فوری قرار دارد  ،تلفن ( 000سه برابر صفر

اطالعات بیشتر و منابع
چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در  11سپتامبر  2019به روز شد و برای بررسی در سپتامبر  2021برنامه ریزی شده است
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