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Mục đích của chính sách này là để giải thích cho cộng đồng trường học của chúng tôi về nghĩa vụ
chăm sóc không ủy quyền mà tất cả nhân viên tại Epping Primary phải có đối với học sinh của chúng
tôi và các thành viên của cộng đồng trường học, những người đến thăm và sử dụng cơ sở của
trường.

Chính sách
“Nghĩa vụ chăm sóc” là nghĩa vụ pháp lý yêu cầu trường học thực hiện các bước hợp lý để giảm
nguy cơ tổn hại có thể thấy trước một cách hợp lý, có thể bao gồm thương tích cá nhân (thể chất
hoặc tâm lý) hoặc thiệt hại tài sản. Các bước hợp lý mà trường học của chúng tôi có thể quyết định
thực hiện để đối phó với rủi ro hoặc nguy cơ tiềm ẩn sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của rủi ro. Trường
chúng tôi đã phát triển các chính sách và thủ tục để quản lý các rủi ro phổ biến trong môi trường học
đường, bao gồm:
● Nhiệm vụ sân và Giám sát
● Phòng ngừa Bắt nạt
● Trại và Du ngoạn
● Sơ cứu
● Cơbảo trì cây cối Bảo
● sởtrì
● Tài sản tư nhân của học sinh
● Tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em
● Các nhà cung cấp bên ngoài
● quản lý khẩn cấp
● tình nguyện viên
● Khách thăm
● Làm việc với Trẻ em và Kiểm tra Sự phù hợp
● Báo cáo Bắt buộc
● An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
Nhân viêntại trường của chúng tôi hiểu rằng các hoạt động của trường liên quan đến các mức độ rủi
ro khác nhau và cần có sự quan tâm đặc biệt để hỗ trợ học sinh nhỏ tuổi hơn hoặc học sinh có nhu
cầu bổ sung. Trường chúng tôi cũng hiểu rằng có trách nhiệm đảm bảo rằng cơ sở của trường được
duy trì trong tình trạng tốt và sẽ thực hiện các bước hợp lý để giảm nguy cơ các thành viên trong
cộng đồng của chúng ta bị thương hoặc thiệt hại do tình trạng của cơ sở. Nhân viên nhà trường, phụ
huynh, người chăm sóc và học sinh được khuyến khích nói chuyện với hiệu trưởng để nêu lên bất kỳ
mối lo ngại nào về những rủi ro hoặc nguy hiểm tại trường của chúng ta, hoặc nghĩa vụ chăm sóc
của chúng ta.
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Nhân viên tại trường của chúng tôi thừa nhận rằng, vì nhiệm vụ chăm sóc của chúng tôi là không
được ủy quyền, chúng tôi cũng được yêu cầu thực hiện các bước hợp lý để giảm nguy cơ tổn hại có
thể thấy trước một cách hợp lý khi các nhà cung cấp bên ngoài đã tham gia để lập kế hoạch hoặc
tiến hành một hoạt động liên quan đến sinh viên. Our Chính sách Khách thăm quanChính sách và
Cắm trại và Du ngoạn bao gồm thông tin về sự an toàn và chăm sóc học sinh của chúng tôi khi tham
gia với các nhà cung cấp bên ngoài. Trường chúng tôi cũng thực hiện các bước để đảm bảo an toàn
cho học sinh khi các em tham gia vào các chương trình học tập tại nơi làm việc bên ngoài với các
nhà cung cấp bên ngoài. Trường của chúng tôi sẽ tuân theo tất cả các chính sách và hướng dẫn
hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc học tập ngoài địa điểm và sẽ đảm bảo
rằng sự an toàn và phúc lợi của học sinh tham gia vào các hoạt động này là điều tối quan trọng.
Hướng dẫn của BộChương trình học/pages/workplace.aspxliên quan đến Học tập tại nơi làm việc có
tại liên kết sau:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/cur

Thông tin và Tài nguyên khác
Hướng dẫn về Chính sách và Tư vấn: Hướng dẫn về Chính sách và Tư vấn củacủaNghĩa vụ Chăm
sóc
TrườngNhà trường: việc học tập tại nơi làm việc

Chu kỳ đánh giá
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 6 năm 2019 và dự kiến xem xét lại vào
tháng 6 năm 2023.
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