Chính sách - Quy tắc Ứng xử
Trường Tiểu họcTrường Tiểu học
EppingEpping cam kết về sự an toàn và phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên. Cộng đồng trường
học của chúng tôi nhận ra tầm quan trọng và có trách nhiệm đảm bảo trường học của chúng tôi là
một môi trường an toàn, hỗ trợ và phong phú, tôn trọng và nuôi dưỡng phẩm giá và lòng tự trọng
của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời cho phép họ phát triển trong học tập và phát triển .
Bộ Quy tắc Ứng xử này nhằm mục đích bảo vệ trẻ em và giảm thiểu mọi cơ hội để trẻ em bị lạm
dụng hoặc gây tổn hại. Nó cũng hỗ trợ bạn hiểu cách tránh hoặc quản lý tốt hơn các hành vi và tình
huống nguy cơ. Nó nhằm bổ sung cho luật bảo vệ trẻ em, chính sách của Bộ, các chính sách và thủ
tục của trường học và các tiêu chuẩn, quy tắc hoặc đạo đức nghề nghiệp, vì những tiêu chuẩn này
áp dụng cho nhân viên và những người khác.
Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường của Trường Tiểu học Epping sẽ hỗ trợ việc thực hiện và giám
sát Quy tắc Ứng xử, đồng thời sẽ lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các sắp xếp để cung cấp các
trường học hòa nhập, an toàn và có trật tự cũng như các môi trường học tập khác. Hiệu trưởng và
lãnh đạo trường Tiểu học Epping cũng sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ để Bộ Quy tắc Ứng xử hoạt
động hiệu quả.
Tất cả nhân viên, nhà thầu, tình nguyện viên và bất kỳ thành viên nào khác trong cộng đồng trường
học liên quan đến công việc liên quan đến trẻ em đều phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử bằng cách tuân
thủ các kỳ vọng về hành vi phù hợp dưới đây. Quy tắc Ứng xử được áp dụng trong tất cả các tình
huống học đường, bao gồm cả các trại học và việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số và phương tiện
truyền thông xã hội.

Những hành vi có thể chấp nhận được
Với tư cách là nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu và bất kỳ thành viên nào khác của cộng đồng
trường học tham gia vào các công việc liên quan đến trẻ em với tư cách cá nhân, chúng tôi có trách
nhiệm hỗ trợ và thúc đẩy sự an toàn của trẻ em bằng cách:sự an toàn của trẻ em
● duy trì tuyên bố cam kết của nhà trường vềmọi lúc và đối với chính sách an toàn cho trẻ em
của nhà trường đối
● xử với học sinh và gia đình trong cộng đồng trường học bằng sự tôn trọng cả trong môi
trường học đường và bên ngoài môi trường học đường như một phần của các hoạt động xã
hội và cộng đồng bình thường.
● lắng nghe và phản hồi quan điểm và mối quan tâm của học sinh, đặc biệt nếu họ đang nói với
bạn rằng họ hoặc một đứa trẻ khác đã bị lạm dụng hoặc rằng họ lo lắng về sự an toàn của họ
/ sự an toàn của một đứa trẻ khác
● thúc đẩy sự an toàn văn hóa, sự tham gia và trao quyền của Thổ dân và Học sinh Đảo Torres
Strait
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● thúc đẩy sự an toàn về văn hóa, sự tham gia và trao quyền của học sinh có nền tảng văn hóa
và / hoặc ngôn ngữ đa dạng
● thúc đẩy sự an toàn, sự tham gia và trao quyền của học sinh khuyết tật
● báo cáo mọi cáo buộc về lạm dụng trẻ em hoặc các mối quan tâm về an toàn trẻ em khác cho
Child safe của trường Cán bộ hoặc Nhóm chính của Lớp
● hiểu và tuân thủ tất cả các nghĩa vụ báo cáo hoặc tiết lộ (bao gồm cả báo cáo bắt buộc) liên
quan đến việc bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại hoặc lạm dụng.
● nếu nghi ngờ lạm dụng trẻ em, hãy đảm bảo càng nhanh càng tốt để (các) học sinh được an
toàn và được bảo vệ khỏi bị tổn hại.
● khuyến khích trẻ 'có tiếng nói' và tham gia vào tất cả các hoạt động tổ chức có liên quan nếu
có thể, đặc biệt là về các vấn đề quan trọng

Hành vi không được chấp nhận
Với tư cách là nhân viên, tình nguyện viên, nhà thầu và bất kỳ thành viên nào khác của cộng đồng
trường học tham gia vào công việc liên quan đến trẻ em, chúng ta không được:
● phớt lờ hoặc không quan tâm đến bất kỳ mối quan tâm, nghi ngờ hoặc tiết lộ nào về việc lạm
dụng trẻ em
● phát triển mối quan hệ với bất kỳ học sinh nào có thể được coi là thiên vị hoặc số lượng hành
vi 'chải chuốt' (ví dụ, tặng quà)
● thể hiện các hành vi hoặc tham gia vào các hoạt động với học sinh có thể được hiểu là lạm
dụng và không được biện minh bởi bối cảnh giáo dục, trị liệu hoặc cung cấp dịch vụ
● phớt lờ các hành vi của người lớn khác đối với học sinh khi chúng xuất hiện quá quen thuộc
hoặc không thích hợp,
● thảo luận nội dung có tính chất thân mật hoặc sử dụng ám chỉ tình dục với học sinh, ngoại trừ
trường hợp nó xảy ra liên quan trong bối cảnh hướng dẫn của cha mẹ, cung cấp chương trình
giáo dục hoặc môi trường trị liệu
● đối xử không thuận lợi với trẻ em vì khuyết tật, tuổi tác của chúng, giới tính, chủng tộc, văn
hóa, tính dễ bị tổn thương, tình dục hoặc dân tộc.
● liên lạc trực tiếp với học sinh thông qua các kênh liên lạc cá nhân hoặc riêng tư (bao gồm qua
mạng xã hội, email, nhắn tin nhanh, nhắn tin, v.v.) ngoại trừ trường hợp giao tiếp đó là hợp lý
trong mọi trường hợp,
● liên quan đến việc học ở trường hoặc các hoạt động ngoại khóa hoặc khi có mối quan tâm về
an toàn hoặc các vấn đề khẩn cấp khác chụp ảnh hoặc quay video một đứa trẻ trong môi
trường trường học ngoại trừ theo chính sách của trường hoặc khi được yêu cầu cho các mục
đích chăm sóc
● trong môi trường trường học hoặc tại các sự kiện khác của trường mà học sinh có mặt, uống
rượu trái với chính sách của trường hoặc uống thuốc bất hợp pháp trong bất kỳ trường hợp
nào
Bằng cách tuân theo các tiêu chuẩn này, bạn thừa nhận trách nhiệm của mình phải báo cáo ngay lập
tức bất kỳ hành vi vi phạm quy tắc này cho Nhân viên An toàn cho Trẻ em của Trường Tiểu học
Epping Jan Hare và / hoặc nhóm Hiệu trưởng của Lớp.
Nếu bạn cho rằng một đứa trẻ có nguy cơ bị lạm dụng ngay lập tức, hãy gọi điện thoại 000 (ba số 0)
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Thông tin và nguồn lực kháctài nguyên và thông tin bổ sung
Chu kỳ xem xét
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 và dự kiến xem xét vào tháng
9 năm 2021.vào ngày 11 tháng 9
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