கொள்கை - சேர்த்தல் மற்றும்
பன்முகத்தன்மை
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்
விளக்குவதே இந்தக் கொள்கையின் நோக்கம் எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளியின்எங்கள்
பள்ளி சமூகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும், அவர்களின் பின்னணி அல்லது
தனிப்பட்ட பண்புகளைப் பொருட்படுத்தாமல், மரியாதையுடனும் கண்ணியத்துடனும்
நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதில்உறுதிப்பாட்டை. எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி
அனைத்து மாணவர்களின் மற்றும் ஊழியர்களின் மனித உரிமைகளை மதிக்கும்
பாதுகாப்பான,
உள்ளடக்கிய
மற்றும்
ஆதரவான
பள்ளி
சூழலை
வழங்க
முயற்சிக்கிறது. ஊழியர்களுக்கு, இந்தக் கொள்கை கல்வி மற்றும் பயிற்சித்
துறையுடன்
சேர்ந்து
படிக்கப்பட
வேண்டும்
மரியாதைக்குரிய
பணியிடக்
கொள்கைகள் (உட்பட சம வாய்ப்பு மற்றும் பாகுபாடு எதிர்ப்பு, பாலியல் துன்புறுத்தல்
மற்றும் பணியிட கொடுமைப்படுத்துதல்) இந்த முழுத் துறை கொள்கைகளும்உள்ள
அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும் எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளியில்.

கொள்கை
வரையறைகள்
தனிப்பட்ட பண்பு: மாநில அல்லது காமன்வெல்த் பாகுபாடு எதிர்ப்பு சட்டத்தால்
பாதுகாக்கப்படும் ஒரு தனிப்பட்ட பண்பு. இதில் அடங்கும்: இனம், இயலாமை,
பாலினம், பாலியல் நோக்குநிலை, பாலின அடையாளம், மத நம்பிக்கை அல்லது
செயல்பாடு, அரசியல் நம்பிக்கை அல்லது செயல்பாடு, வயது, இன்டர்செக்ஸ் நிலை,
உடல் அம்சங்கள், கர்ப்பம், கவனிப்பு மற்றும் பெற்றோர் நிலை, தாய்ப்பால், திருமண
அல்லது உறவு நிலை, சட்டபூர்வமான பாலியல் செயல்பாடு வேலைவாய்ப்பு
செயல்பாடு, தொழில்துறை செயல்பாடு, ஓரினச்சேர்க்கை தண்டனை அல்லது
பாதுகாக்கப்பட்ட பண்புக்கூறுடன் அடையாளம் காணப்பட்ட எவருடனும் தனிப்பட்ட
தொடர்பு.
நேரடி பாகுபாடு: ஒரு நபரின் பாதுகாக்கப்பட்ட பண்பு காரணமாக சாதகமற்ற சிகிச்சை.
மறைமுக பாகுபாடு: ஒரு பாதுகாப்பற்ற பண்புக்கூறு கொண்ட ஒரு நபர் அல்லது
மக்கள் குழுவிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நியாயமற்ற தேவை, நிபந்தனை அல்லது
நடைமுறையை சுமத்துதல்.
பாலியல் துன்புறுத்தல்:பாலியல் மற்றொரு நபருக்கு விரும்பத்தகாதநடத்தை, இது
மற்றவர்
புண்படுத்தும்,
அவமானப்படுத்தப்பட்ட
அல்லது
மிரட்டப்படுவதை
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நியாயமாக
எதிர்பார்க்கலாம்.
எழுதப்பட்டதாக இருக்கலாம்.
இயலாமை துன்புறுத்தல்: ஒரு
கருத்துகள் அல்லது செயல்கள்.

இது

உடல்,

நபரின்

வாய்மொழி,

இயலாமை

பற்றிய

காட்சி

அல்லது

அவமானகரமான

வில்லிகேஷன்: தங்கள் இனம் அல்லது மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நபர் அல்லது
மக்கள் குழு மீ து வெறுப்பு அல்லது வெறுப்பு அல்லது கடுமையான கேலிக்கு தூண்டும்
நடத்தை.
பலியாக்குதல்: ஒரு நபருக்கு உட்படுத்தப்படுதல் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும்
சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த அச்சுறுத்தல், ஏனெனில் அவர்கள் (அல்லது அவர்களது
கூட்டாளி) ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட பண்பின் அடிப்படையில் பாகுபாடு அல்லது
துன்புறுத்தல்
குற்றச்சாட்டை
முன்வைத்துள்ளனர்
(அல்லது
தொடர்புடைய
கொள்கைகள் அல்லது சட்டத்தின் கீ ழ் அவர்களின் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தினார்).

சேர்க்கை மற்றும் பன்முகத்தன்மை
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி ஒரு பள்ளி சமூகத்தை உருவாக்க உறுதிபூண்டுள்ளது, அங்கு
எங்கள் பள்ளி சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் வரவேற்கப்படுகிறார்கள்,
ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்
மற்றும்
சமமாக
மதிக்கப்படுகிறார்கள்
மற்றும்
அவர்களின் பின்னணி அல்லது இனம், மொழி, மத நம்பிக்கைகள், பாலின
அடையாளம், இயலாமை போன்ற தனிப்பட்ட பண்புகளைப் பொருட்படுத்தாமல்
அல்லது பாலியல் நோக்குநிலை, அதனால் அவர்கள் பள்ளியில் பங்கேற்கவும்,
சாதிக்கவும் மற்றும் செழிக்கவும் முடியும்.
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி எங்கள் பள்ளி சமூகத்தில் பின்னணி மற்றும் அனுபவங்களின்
பன்முகத்தன்மையை ஒப்புக்கொள்கிறது மற்றும் கொண்டாடுகிறது, மேலும்
மற்றவர்களை லேபிள், ஸ்டீரியோடைப் அல்லது இழிவுபடுத்தும் நடத்தைகள், மொழி
அல்லது நடைமுறைகளை நாங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டோம்.பள்ளியில் Epping
முதன்மை நாம் ஒவ்வொரு மாணவர் மனித உரிமைகள் மதிப்பு நாம் பாரபட்சத்திற்கு
எதிரான சட்டங்கள் மற்றும் தீவிரமாக மனித உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள்
சாசனம் கீ ழ் எங்கள் கடமைகளை எடுத்து.
Epping முதன்மை பள்ளி இதைச் செய்யும்:
·

தீவிரமாக வளர்ப்பு மற்றும் அங்கு அனைவருக்கும் மரியாதை மற்றும்
கண்ணியம் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது ஒரு கலாச்சாரம் ஊக்குவிக்க

·

மாணவர்கள் (நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ) பாகுபாடு
காட்டப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்து, தேவையான இடங்களில்,
அவர்களின் கல்வி மற்றும் பள்ளி நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க நியாயமாக
இடமளிக்கப்படுதல், எடுத்துக்காட்டாக, பள்ளி விளையாட்டுக்கள், இசை
நிகழ்ச்சிகள், அவர்களின் சகாக்களின் அதே அடிப்படையில்
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·

ஏற்றுகொண்டு அனைத்து மாணவர்கள் பல்வேறு தேவைகளை,
அடையாளங்கள் மற்றும் பலம் பதிலளிக்க

·

மற்றவர்களிடத்தில் பச்சாத்தாபம் மற்றும் நேர்மை ஊக்குவிக்க

·

அநீதியான மற்றும் எதிர் பயாஸ் நடத்தைகள்
நடைமுறைகள்ஊக்குவிக்க என்று சவால் ஒரே மாதிரியான

·

நேர்மறை கற்றல், நிச்சயதார்த்தம் பங்களிக்க மற்றும் மாணவர்கள்
முடிவுகளை நன்மைக்காக

·

புகார்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய முறையில் பதிலளிக்கவும்,
மாணவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

மற்றும்

தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களை குறிவைத்து கொடுமைப்படுத்துதல், சட்டவிரோத
பாகுபாடு, துன்புறுத்தல், அவதூறு மற்றும் பிற வகையான முறையற்ற நடத்தை
ஆகியவைபொறுத்துக்கொள்ளப்படாது
எப்பிங்
தொடக்கப்
பள்ளியில்.
எங்கள்ஒத்துப்போகும்
வகையில்
நாங்கள்
பொருத்தமான
நடவடிக்கைகளை
எடுப்போம் மாணவர் நல்வாழ்வு மற்றும் ஈடுபாடு மற்றும் கொடுமைப்படுத்துதலுடன்
எங்கள்
பள்ளியில்
இந்த
நடத்தைகளை
நிரூபிக்கும்
மாணவர்களுக்கு
பதிலளிப்பதற்கான கொள்கைகள்.
இந்த
வகையான
நடத்தையை
அனுபவித்த
அல்லது
பார்த்திருக்கக்கூடிய
மாணவர்கள்
பேசுவதற்கு
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்
மற்றும்
அவர்களின்
ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் அல்லது பராமரிப்பாளர்கள் அந்த நடத்தைகளைப் பற்றி
தெரியப்படுத்துவது பொருத்தமற்ற நடத்தைக்கு தீர்வு காணப்படுவதை உறுதி செய்ய
வேண்டும்.
தங்கள் தனிப்பட்ட பண்புகளின் அடிப்படையில் மற்றவர்களை கொடுமைப்படுத்துதல்
அல்லது துன்புறுத்துவதில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் அவர்களின் நடத்தையின்
தாக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள ஆதரிக்கப்படுவார்கள்.
மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான நியாயமான சரிசெய்தல்
எடுத்துக்காட்டு பள்ளி , குறைபாடுகள் உள்ள மாணவர்களுக்கு இடமளிக்க
நியாயமான
மாற்றங்களைச்
செய்ய
சட்டரீதியான
கடமை
இருப்பதையும்
புரிந்துகொள்கிறது. ஒரு நியாயமான சரிசெய்தல் என்பது குறைபாடுகள் உள்ள
மாணவர்கள் தங்கள் சக மாணவர்களின் அதே அடிப்படையில் தங்கள் கல்வியில்
பங்கேற்க உதவுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை அல்லது நடவடிக்கை ஆகும்.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான
மாணவர்,
அவர்களின்
பெற்றோர்
அல்லது
பராமரிப்பாளர்கள், அவர்களின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தேவைப்பட்டால், அவர்களின்
சிகிச்சை
பயிற்சியாளர்களுடன்
கலந்தாலோசித்து
நியாயமான
மாற்றங்கள்
செய்யப்படும். எங்கள் பள்ளி மாணவர் ஆதரவு குழு செயல்முறைகள் மற்றும் பிற
குறைவான
முறையான
வழிகளில்
கலந்தாலோசிக்கலாம்.
குறைபாடுகள்
மாணவர்கள் கிடைக்க ஆதரவு பற்றி மேலும் தகவல், மற்றும் ஒரு மாணவர்
இயலாமை
தொடர்பாக
எங்களுடன்
தொடர்பு,
எங்கள்
பள்ளி
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ஒருங்கிணைப்பாளர்:எ.கா. மாணவர் நன்மைக்காக மற்றும் நிச்சயதார்த்தம் மேலும்
விவரங்களுக்குகொள்கை அல்லது தொடர்பு எ.கா. நன்மைக்காக பார்க்கவும்.

சம்பந்தப்பட்டமற்றும் வளங்கள்
மாணவர்
நல்வாழ்வு
மற்றும்
ஈடுபாடு,
மதிப்புகளின்
கொடுமைப்படுத்துதல் தடுப்பு கொள்கைகள்கொள்கைகள்

அறிக்கை

மற்றும்

ஊழியர்களுக்கு, தயவுசெய்து துறையைப் பார்க்கவும் சம வாய்ப்பு மற்றும் பாகுபாடு
எதிர்ப்பு
கொள்கை,
பாலியல்
துன்புறுத்தல்
கொள்கை
மற்றும்
பணியிட
கொடுமைப்படுத்துதல் கொள்கை எங்கள் பள்ளியில் பணிபுரியும் அனைத்து
ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்.
பள்ளி கொள்கை மற்றும் ஆலோசனைக்
கொள்கைகள் மற்றும் வளங்கள் உள்ளன:

கையேடு

பிற தொடர்புடைய துறை

ஓ

உள்ள ீடான கல்வி

ஓ

Koorie கல்வி

ஓ

போதனை பழங்குடியினர்
கலாச்சாரம்

ஓ

பாதுகாப்பான பள்ளிகள்

ஓ

ஆதரவுகள் மற்றும் சேவைகள்

ஓ

மாணவர்களுக்கானதிட்டம்குறைபாடுடைய கொண்டு

மற்றும்

டோரஸ்

ஜலசந்தி

தீவினர்

மீ ளாய்வு சுழற்சி

இந்தக் கொள்கை கடைசியாகஅன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது 22/7/2019 மற்றும்மதிப்பாய்வு
செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2023 இல்.
5 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று பள்ளி கவுன்சிலில் வழங்கப்பட்டு அங்கீ கரிக்கப்பட்டது.
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