خط مشی  -وظیفه مراقبت
ابتداییEpping
هدف
به دانش آموزان و اعضای  Epping Primaryهدف از این سیاست تبیین وظایف غیر قابل تفویض مراقبت هایی است که همه کارکنان
.جامعه مدرسه ای که از محل مدرسه بازدید می کنند و از آن استفاده می کنند  ،دارند

خط مشی
وظیفه مراقبت" یک تعهد قانونی است که مدارس را ملزم می کند تا اقدامات منطقی را برای کاهش خطر آسیب قابل پیش بینی منطقی  ،که"
می تواند شامل صدمه شخصی (جسمی یا روانی) یا خسارت به اموال باشد  ،انجام دهند .اقدامات منطقی که ممکن است مدرسه ما در قبال
خطر یا خطرات احتمالی انجام دهد بستگی به شرایط خطر دارد .مدرسه ما سیاست ها و رویه هایی برای مدیریت خطرات معمول در محیط
:مدرسه ایجاد کرده است  ،از جمله
وظایف حیاط و نظارت بر ●
پیشگیری از قلدری ●
اردوگاه هایوگردشگری ●
کمکهای اولیه ●
تعمیر و نگهداری درختان ●
زمینه نگهداری تعمیر و نگهداری ●
دانش آموزان اموال خصوصی ●
استانداردهای ایمن کودکان ●
ارائه دهندگان خارجی ●
مدیریت اضطراری ●
داوطلبان ●
بازدید کنندگان ●
کار با کودکان و بررسی مناسب بودن ●
گزارش اجباری ●
ایمنی و بهداشت شغلی ●
کارکناندر مدرسه ما درک می کنند که فعالیت های مدرسه سطوح مختلفی از خطر را شامل می شود و ممکن است احتیاج به مراقبت ویژه
ای برای حمایت از دانش آموزان خردسال یا دانش آموزان با نیازهای اضافی باشد .مدرسه ما همچنین می داند که مسئولیت اطمینان از سالم
ماندن محل مدرسه را بر عهده دارد و اقدامات منطقی را برای کاهش خطر صدمه یا صدمه دیدن اعضای جامعه ما به دلیل وضعیت محل
انجام خواهد داد .کارکنان مدرسه  ،والدین ،سرپرستان و دانش آموزان تشویق می شوند تا با مدیر صحبت کنند تا هر گونه نگرانی در مورد
.خطرات یا خطرات در مدرسه ما یا وظایف ما در مورد مراقبت را مطرح کنند

ارائه دهندگان خارجی
کارکناندر مدرسه ما اذعان می کنند  ،از آنجا که وظیفه مراقبت ما غیرقابل تفویض است  ،ما همچنین ملزم به انجام اقدامات منطقی برای
کاهش خطر آسیب های قابل پیش بینی منطقی هستیم  ،زمانی که ارائه دهندگان خارجی برای برنامه ریزی یا انجام فعالیتی درگیر شده اند.
دانش آموزان .ایتو سیاست بازدیدکنندگانسیاست و اردوها و گردشها شامل اطالعات مربوط به ایمنی و مراقبت از دانش آموزان ما در هنگام
تعامل با ارائه دهندگان خارجی .مدرسه ما همچنین اقداماتی را برای اطمینان از ایمنی دانش آموزان در هنگام مشارکت در برنامه های
آموزشی خارج از محل کار با ارائه دهندگان خارجی انجام می دهد .مدرسه ما از تمام سیاست ها و دستورالعمل های مربوط به آموزش و
پرورش و آموزش در رابطه با یادگیری خارج از محل پیروی می کند و اطمینان می دهد که ایمنی و رفاه دانش آموزان درگیر در این
:فعالیت ها از اهمیت باالیی برخوردار است .راهنمای دپارتماندر رابطه با یادگیری محل کار در پیوند زیر موجود است
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/workplace.aspx
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