Chính sách - Cắm trại và Du ngoạn
Trường Tiểu học Kết thúc
Mục đích Giải
thích cho cộng đồng trường học của chúng ta về các quy trình và thủ tục mà Trường Tiểu học
Epping sẽ sử dụng khi lập kế hoạch và tiến hành các buổi cắm trại, du ngoạn và các hoạt động phiêu
lưu cho học sinh.

Phạm vi
Tchính sách của anh ấy áp dụng cho tất cả các buổi cắm trại và du ngoạn do Trường Tiểu học

Epping tổ chức. Chính sách này cũng áp dụng cho các hoạt động mạo hiểm do Trường Tiểu học
Epping tổ chức, bất kể chúng diễn ra trong hay ngoài sân trường và việc ngủ quên tại trường.
Chính sách này nhằm bổ sung cho chính sách và hướng dẫn của Bộ về các chuyến du ngoạn, cắm
trại và các hoạt động mạo hiểm mà tất cả các trường công lập ở Victoria bắt buộc phải tuân theo.
Trường Tiểu học Epping sẽ tuân theo cả chính sách này, cũng như chính sách và hướng dẫn của Bộ
khi lập kế hoạch và tổ chức các buổi cắm trại và du ngoạn.
Chính sách này không áp dụng cho việc học tập tại nơi làm việc của sinh viên hoặc du lịch liên
trường.

Định nghĩa Các
chuyến du ngoạn
Theo mục đích của chính sách này, các chuyến du ngoạn là các hoạt động được tổ chức bởi nhà
trường nơi học sinh:
● được đưa ra ngoài sân trường (ví dụ, cắm trại, du ngoạn trong ngày, thể thao trường học);
● thực hiện các hoạt động mạo hiểm, bất kể chúng có diễn ra bên ngoài sân trường hay không;
● đi học 'ngủ quên' trên sân trường.
Cắm trại là những chuyến du ngoạn bao gồm chỗ ở ít nhất một đêm (bao gồm cả việc ngủ lại ở
trường).
Các chuyến du ngoạn địa phương là các chuyến du ngoạn đến các địa điểm trong khoảng cách đi
bộ từ trường và không liên quan đến 'Hoạt động Phiêu lưu'.
Hoạt động mạo hiểm là những hoạt động có rủi ro lớn hơn bình thường. Thông tin thêm và ví dụ về
các hoạt động mạo hiểm có sẵn trên trang web của Bộ trong mục Hoạt động phiêu lưu, tại liên kết
sau: https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx
Lưu ý : các hoạt động học tập tại nơi làm việc (chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc) và du lịch liên
trường không được coi là các chuyến dã ngoại của trường.
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Cácchính sách
trạivà các chuyến du ngoạn có thể cung cấp trải nghiệm giáo dục có giá trị cho sinh viên của chúng
tôi, bổ sung cho việc học của họ, vì họ cung cấp quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên, môi
trường và kiến thức chuyên môn mà có thể không có trong lớp học.
Đối với tất cả các cuộc cắm trại và du ngoạn, bao gồm cả các hoạt động phiêu lưu, trường học của
chúng tôi sẽ tuân theo Chính sách Trường học và Hướng dẫn Tư vấn của Bộ: Các chuyến du ngoạn
và Hoạt động. Đối với các cuộc cắm trại và du ngoạn cần có sự chấp thuận của hội đồng trường,
trường chúng tôi cũng sẽ tuân theo Hướng dẫn Tư vấn và Chính sách Trường học của Bộ: Hướng
dẫn An toàn cho Giáo dục Ngoài trời.

Quy trình lập kế hoạch cho các cuộc cắm trại và du ngoạn
Tất cả các cuộc cắm trại và du ngoạn sẽ tuân theo các yêu cầu lập kế hoạch của Bộ.
Một phần của quá trình lập kế hoạch này bao gồm việc thực hiện đánh giá rủi ro, để đảm bảo rằng
các bước hợp lý được thực hiện để giảm thiểu rủi ro liên quan đến mỗi trại hoặc chuyến tham quan
được đề xuất. Đánh giá rủi ro của Trường Tiểu học Epping sẽ bao gồm việc xem xét các sắp xếp để
giám sát học sinh và xem xét rủi ro của hoạt động cháy rừng ở địa điểm tham quan. Trong trường
hợp ngày Code Red được công bố, các chuyến du ngoạn hoặc hoạt động cắm trại tại các địa điểm bị
ảnh hưởng sẽ bị hủy bỏ hoặc lên lịch lại. Việc lập kế hoạch cũng sẽ bao gồm việc sắp xếp hủy bỏ,
thu hồi hoặc thay đổi trại hoặc chuyến du ngoạn vì bất kỳ lý do nào khác.
Trường Tiểu học Epping cam kết đảm bảo các học sinh có nhu cầu bổ sung được cung cấp một
chương trình cắm trại và du ngoạn hòa nhập và sẽ làm việc với gia đình trong giai đoạn lập kế
hoạch, nếu cần, để hỗ trợ tất cả học sinh đến lớp và tham gia các hoạt động cắm trại và du ngoạn.
Trong trường hợp một cuộc cắm trại hoặc chuyến du ngoạn liên quan đến một lớp hoặc nhóm cấp
năm cụ thể, Giáo viên Tổ chức sẽ đảm bảo rằng có sẵn một chương trình giáo dục thay thế và có sự
giám sát thích hợp đối với những học sinh không tham gia trại hoặc chuyến tham quan đó.

Supervision
Trường Tiểu họcEpping tuân theo hướng dẫn của Bộ liên quan đến việc giám sát học sinh trong các
chuyến dã ngoại và cắm trại.
Tất cả nhân viên của chuyến tham quan (bao gồm cả phụ huynh tình nguyện viên) sẽ quen thuộc với
các yêu cầu giám sát và các quy trình cụ thể để đối phó với các trường hợp khẩn cấp trong mỗi trại
và chuyến tham quan.
Tất cả các nhân viên của trường sẽ nhận thức được rằng họ có trách nhiệm chung đối với việc giám
sát và chăm sóc học sinh trong tất cả các buổi cắm trại và du ngoạn (bao gồm cả các hoạt động mạo
hiểm), bất kể nhà cung cấp bên ngoài có đang quản lý hoạt động này hay không.

Phụ huynh tình nguyện viên
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Có thể mời phụ huynh hỗ trợ cắm trại và du ngoạn. Nhân viên nhà trường sẽ thông báo cho phụ
huynh / người chăm sóc về bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc theo học. Nhân viên nhà trường
phụ trách các buổi cắm trại và du ngoạn và phụ huynh / người chăm sóc tình nguyện viên phải tuân
theo hướng dẫn của giáo viên. Khi quyết định phụ huynh / người chăm sóc nào sẽ tham dự, Giáo
viên tổ chức sẽ tính đến: bất kỳ kỹ năng quý giá nào mà phụ huynh / người chăm sóc phải cung cấp
(ví dụ: bằng lái xe buýt, sơ cứu, v.v.) và nhu cầu đặc biệt của các học sinh cụ thể.

Kiểm tra tình nguyện viên và nhà cung cấp bên ngoài
Trường Tiểu học Epping yêu cầu tất cả phụ huynh hoặc người chăm sóc trại hoặc tình nguyện viên
tham quan và tất cả các nhà cung cấp bên ngoài làm việc trực tiếp với học sinh của chúng tôi phải có
thẻ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em hiện hành.

Sự đồng ý của phụ huynh / người chăm sóc
Đối với tất cả các chuyến cắm trại và du ngoạn, ngoài các chuyến dã ngoại tại địa phương, Trường
Tiểu học Epping sẽ cung cấp cho phụ huynh / người chăm sóc một mẫu đơn đồng ý cụ thể nêu rõ
các chi tiết của hoạt động được đề xuất. Trường Tiểu học Epping sẽ sử dụng La bàn để thông báo
cho phụ huynh về các chuyến cắm trại và chuyến du ngoạn, đồng thời tìm kiếm sự đồng ý của họ VÀ
/ HOẶC thông báo cho phụ huynh về các chuyến cắm trại và chuyến du ngoạn của trường bằng
cách đặt một mẩu giấy vào túi học sinh và yêu cầu cha mẹ / người chăm sóc trả lại phần ghi chú yêu
cầu chữ ký của cha mẹ / người chăm sóc xác nhận rằng họ đồng ý với sự tham gia của con mình.
Phụ huynh / người chăm sóc được khuyến khích liên hệ với nhà trường để thảo luận về bất kỳ câu
hỏi hoặc mối quan tâm nào mà họ hoặc con họ có thể có về một cuộc cắm trại hoặc chuyến du
ngoạn được đề xuất.
Đối với các chuyến du ngoạn địa phương, Trường Tiểu học Epping sẽ cung cấp cho phụ huynh và
người chăm sóc mẫu đơn đồng ý cho các Chuyến tham quan Địa phương hàng năm vào đầu mỗi
năm học hoặc khi ghi danh nếu học sinh ghi danh trong năm học. Trường Tiểu học Epping cũng sẽ
thông báo trước cho phụ huynh / người chăm sóc về một chuyến tham quan địa phương sắp tới
thông qua một ngôi nhà ghi chú trong cặp của học sinh. Đối với các chuyến du ngoạn địa phương
diễn ra theo định kỳ (ví dụ như các chuyến đi chơi hàng tuần đến nhà bầu dục địa phương để học
thể thao), Trường Tiểu học Epping sẽ thông báo cho phụ huynh một lần duy nhất trước khi sự kiện
định kỳ bắt đầu.

Chi phí cắm trại và du ngoạn, hoàn lại tiền và hỗ trợ
Chi phí cho tất cả các chuyến cắm trại và du ngoạn sẽ do phụ huynh / người chăm sóc thanh toán
trừ khi có sự sắp xếp thay thế được Hiệu trưởng đồng ý trước chuyến tham quan. Tất cả các gia
đình sẽ có đủ thời gian để thanh toán cho tất cả các hoạt động. Giấy chấp thuận sẽ có ghi rõ số tiền
thanh toán và ngày quyết toán thanh toán.
Những học sinh chưa hoàn thành khoản thanh toán trước ngày yêu cầu sẽ không được phép tham
dự trừ khi Hiệu trưởng xác định các trường hợp ngoại lệ được áp dụng.

Chính sách EPS - Cắm trại và Du ngoạn từ
- tháng 6 năm 2021

ngày 18 tháng 6 năm 2019

Trường Tiểu học Epping sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng học sinh không bị loại trừ vì lý do tài
chính. Các gia đình gặp khó khăn về tài chính được mời thảo luận về các thỏa thuận thanh toán thay
thế với Hiệu trưởng, Hiệu phó hoặc Giáo viên tổ chức. Hiệu trưởng, Trợ lý Hiệu trưởng hoặc Giáo
viên Tổ chức cũng có thể thảo luận về khả năng đủ điều kiện của gia đình đối với Quỹ Cắm trại, Thể
thao và Du ngoạn (CSEF) của Bộ, quỹ này cung cấp các khoản thanh toán cho học sinh đủ điều kiện
tham gia các hoạt động của trường, bao gồm cắm trại và du ngoạn. Đơn xin vào CSEF dành cho các
gia đình có thẻ giảm giá hợp lệ đã được kiểm tra phương tiện hoặc cha mẹ nuôi tạm thời và được
nhà trường tạo điều kiện. Thông tin thêm về CSEF và đơn đăng ký có sẵn tại Quỹ Trại, Thể thao và
Du ngoạn.
Nếu một cuộc cắm trại hoặc chuyến tham quan bị nhà trường hủy bỏ hoặc thay đổi, hoặc học sinh
không còn có thể tham gia một phần hoặc toàn bộ chuyến cắm trại hoặc chuyến tham quan, trường
học của chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu hoàn trả một phần hoặc toàn bộ các khoản thanh toán của
phụ huynh / người chăm sóc cơ sở từng trường hợp cụ thể có tính đến từng trường hợp cụ thể. Nói
chung, chúng tôi sẽ không thể hoàn trả các khoản thanh toán cho các chi phí đã được thanh toán khi
các khoản tiền đó đã được chuyển hoặc cam kết với bên thứ ba và không có khoản hoàn trả nào cho
nhà trường. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về việc hoàn lại tiền cho cha mẹ / người
chăm sóc tại thời điểm thanh toán.

Sức khỏe học sinh
Phụ huynh và người chăm sóc cần đảm bảo nhà trường có thông tin cập nhật về sức khỏe học sinh
trước khi cắm trại và du ngoạn. Một nhân viên sẽ được bổ nhiệm chịu trách nhiệm về nhu cầu sức
khỏe của học sinh cho mỗi lần cắm trại / chuyến tham quan. Giáo viên sẽ quản lý bất kỳ loại thuốc
nào được cung cấp theo chính sách Thuốc của chúng tôi và Biểu mẫu Cơ quan Cấp thuốc đã ký của
học sinh. Để đáp ứng các nghĩa vụ của trường liên quan đến an toàn, giáo viên sẽ mang theo bộ sơ
cứu và điện thoại di động trong tất cả các chuyến cắm trại và du ngoạn.
Cha mẹ và người chăm sóc có trách nhiệm đảm bảo con cái của họ có sức khỏe tốt khi tham gia các
chuyến dã ngoại và cắm trại. Nếu một học sinh bị ốm trong thời gian cắm trại và không thể tiếp tục ở
trại, phụ huynh / người chăm sóc có trách nhiệm thu gom chúng và trang trải mọi chi phí liên quan.
Nếu Hiệu trưởng chấp thuận cho học sinh tham gia trại muộn, việc đưa đón học sinh đến trại là trách
nhiệm của phụ huynh / người chăm sóc.

Kỳ vọng về hành vi
Học sinh tham gia cắm trại và du ngoạn được yêu cầu hợp tác và thể hiện hành vi phù hợp để đảm
bảo cắm trại hoặc du ngoạn là một trải nghiệm an toàn, tích cực và mang tính giáo dục cho tất cả
học sinh tham gia.
Phụ huynh / người chăm sóc sẽ được thông báo nếu con của họ có nguy cơ mất đặc quyền tham gia
một chuyến du ngoạn hoặc cắm trại do hành vi không đáp ứng các tiêu chuẩn hành vi được quy định
trong Chính sách An sinh và Gắn kết của trường, Quy tắc Ứng xử của Học sinh và / hoặc Chính
sách Phòng chống Bắt nạt). Quyết định loại một học sinh sẽ do Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó đưa ra
với sự tham khảo ý kiến của Giáo viên tổ chức. Cả phụ huynh / người chăm sóc và học sinh sẽ được
thông báo về quyết định này trước khi cắm trại hoặc chuyến du ngoạn.
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Nếu trong một cuộc cắm trại hoặc chuyến du ngoạn, Giáo viên Phụ trách nhận thấy hành vi của cá
nhân học sinh không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc, thì Hiệu trưởng hoặc người được đề cử của
họ có thể xác định rằng học sinh nên trở về nhà trong thời gian cắm trại hoặc chuyến tham quan.
Trong những trường hợp này, phụ huynh / người chăm sóc có trách nhiệm thu tiền của học sinh và
bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc này.
Các biện pháp kỷ luật áp dụng đối với học sinh trong các chuyến cắm trại và du ngoạn phù hợp với
Chính sách An sinh và Gắn kết dành cho Học sinh, Quy tắc Ứng xử của Học sinh và Chính sách
Phòng chống Bắt nạt của trường chúng tôi.
Thiết bị điện tử
Học sinh sẽ không được phép mang các thiết bị điện tử vào trại hoặc du ngoạn ngoại trừ khi có sự
chấp thuận trước của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ chỉ chấp thuận cho học sinh mang thiết bị điện tử
đến trại hoặc chuyến du ngoạn trong những trường hợp đặc biệt và khi điều đó có lợi nhất cho học
sinh, đồng thời có thể đưa ra các điều kiện về vị trí và cách sử dụng của nó trong suốt thời gian cắm
trại hoặc du ngoạn.

Thức ăn
Học sinh không được phép mang theo thức ăn của mình để cắm trại và du ngoạn trừ khi món đó
được chỉ định và thảo luận về mặt y tế với Giáo viên tổ chức, hoặc được đưa vào danh sách quần
áo và thiết bị cho cuộc cắm trại hoặc chuyến du ngoạn đó.

Bảo hiểm Tai nạn và Xe cứu thương
Mọi chi phí liên quan đến việc học sinh bị thương còn lại với phụ huynh / người chăm sóc trừ khi Bộ
chịu trách nhiệm do sơ suất (trách nhiệm pháp lý không tự động).
Trừ khi có chỉ định khác, Trường Tiểu học Epping và Bộ không cung cấp bảo hiểm tai nạn hoặc xe
cứu thương cho học sinh. Phụ huynh / người chăm sóc có thể muốn nhận bảo hiểm tai nạn học sinh
và / hoặc bảo hiểm xe cứu thương, tùy thuộc vào việc thu xếp bảo hiểm y tế của họ và bất kỳ cân
nhắc cá nhân nào khác.

Thông tin và tài nguyên khác
Chính sách này nên được đọc cùng với các chính sách và hướng dẫn sau của Bộ:
● Hướng dẫn Tư vấn và Chính sách của Trường: Các
● chuyến tham quan và hoạt động
● quản lý rủi ro và khẩn cấp
● Nguyên tắc an toàn vềdành cho giáo dục ngoài trời
● Cắm trại, Quỹ thể thao và du ngoạn.
● Code Red Days
Các chính sách sau của trường cũng có liên quan đến Chính sách Cắm trại và Du ngoạn này:
● Tuyên bố về Giá trị và Triết lý của trườnghọc
● Chính sách về sự an toàn và gắn bó củasinh Chính sách
● tình nguyện
● Nghĩa vụ chăm sóc Chính sách
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● hòa nhập và đa dạng Chính sách
● thanh toán cho phụ huynh

Chu kỳ xem xét
chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 10 Tháng 7 năm 2019 và dự kiến xem xét vào
tháng 7 năm 2022 hoặc tháng 7 năm 2023.
Trình lên Hội đồng trường vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 và được phê duyệt.
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