Chính sách - Sự đa dạng và Hòa nhập
Trường Tiểu học Mở đầu cho
Mục đích Mục
đích của chính sách này là giải thích Trường Tiểu học Eppingcam kết củatrong việc đảm bảo mọi
thành viên trong cộng đồng trường học của chúng ta, bất kể xuất thân hay đặc tính cá nhân, đều
được đối xử tôn trọng và nhân phẩm. Trường Tiểu học Epping cố gắng cung cấp một môi trường học
an toàn, hòa nhập và hỗ trợ, tôn trọng quyền con người của tất cả học sinh và nhân viên. Đối với cán
bộ, cần đọc chính sách này cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo Cácnơi làm việc được tôn trọng chính
sách về(bao gồm Cơ hội bình đẳng và Chống phân biệt đối xử, Quấy rối tình dục và Bắt nạt nơi làm
việc) vì toàn bộ các chính sách này của Bộ áp dụng cho tất cả nhân viên tại Trường Tiểu học Epping.

chính sách
Định nghĩa
Thuộc tính cá nhân: đặc điểm cá nhân được bảo vệ bởi luật chống phân biệt đối xử của Bang hoặc
Khối thịnh vượng chung. Chúng bao gồm: chủng tộc, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục,
bản dạng giới, tín ngưỡng hoặc hoạt động tôn giáo, niềm tin hoặc hoạt động chính trị, tuổi tác, tình
trạng xen kẽ, đặc điểm thể chất, mang thai, tình trạng chăm sóc và làm cha mẹ, cho con bú, tình
trạng hôn nhân hoặc quan hệ, hoạt động tình dục hợp pháp , hoạt động việc làm, hoạt động công
nghiệp, tiền án đồng tính luyến ái đã được xóa bỏ hoặc mối quan hệ cá nhân với bất kỳ ai được xác
định có liên quan đến bất kỳ thuộc tính được bảo vệ nào.
Phân biệt đối xử trực tiếp: đối xử bất lợi vì thuộc tính được bảo vệ của một người.
Phân biệt đối xử gián tiếp: áp đặt một yêu cầu, điều kiện hoặc thực hành không hợp lý gây bất lợi
cho một người hoặc một nhóm người có thuộc tính được bảo vệ.
Quấy rối tình dục: hành vi không được hoan nghênh có tính chất tình dục đối với người khác có thể
khiến người đó cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục hoặc bị đe dọa một cách hợp lý. Nó có thể là vật lý,
lời nói, hình ảnh hoặc chữ viết.
Quấy rối người khuyết tật: nhận xét hoặc hành động sỉ nhục về tình trạng khuyết tật của một người.
Phỉ báng: thực hiện hành vi kích động lòng căm thù hoặc sự ghê tởm hoặc chế giễu nghiêm trọng
một người hoặc một nhóm người trên cơ sở chủng tộc hoặc tôn giáo của họ.
Nạn nhân hóaép:buộc một người hoặc đe dọa họ phải đối xử bất lợi vì họ (hoặc cộng sự của họ) đã
đưa ra cáo buộc phân biệt đối xử hoặc quấy rối trên cơ sở thuộc tính được bảo vệ (hoặc khẳng định
quyền của họ theo các chính sách hoặc luật có liên quan).
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Hòa nhập và đa dạng
Trường Tiểu học Epping cam kết tạo ra một cộng đồng trường học nơi tất cả các thành viên trong
cộng đồng trường học của chúng ta được chào đón, chấp nhận và đối xử công bằng và tôn trọng bất
kể nguồn gốc xuất thân hoặc các đặc điểm cá nhân của họ như chủng tộc, ngôn ngữ, tín ngưỡng tôn
giáo, bản dạng giới, khuyết tật hoặc khuynh hướng tình dục để các em có thể tham gia, đạt được và
phát triển ở trường.
Trường Tiểu học Epping thừa nhận và tôn vinh sự đa dạng về nguồn gốc và kinh nghiệm trong cộng
đồng trường học của chúng tôi và chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi, ngôn ngữ hoặc thực
hành gán nhãn, rập khuôn hoặc hạ thấp người khác. Tại Trường Tiểu học Epping, chúng tôi coi trọng
quyền con người của mỗi học sinh và chúng tôi coi trọng nghĩa vụ của mình theo luật chống phân
biệt đối xử và Điều lệ về Quyền và Trách nhiệm của Con người.
Trường Tiểu học Epping sẽ:
·

Tích cực nuôi dưỡng và thúc đẩy một nền văn hóa nơi mọi người đều được đối xử tôn
trọng và phẩm giá

·

đảm bảo rằng học sinh không bị phân biệt đối xử (trực tiếp hoặc gián tiếp) và khi cần thiết,
được tạo điều kiện hợp lý để tham gia vào giáo dục của họ và các hoạt động của trường,
ví dụ như trường học thể thao, hòa nhạc, trên cơ sở giống như các bạn cùng lứa

·

thừa nhận và đáp ứng các nhu cầu đa dạng, bản sắc và sức mạnh của tất cả học sinh

·

khuyến khích sự đồng cảm và công bằng đối với người khác

·

thách thức các định kiến thúc đẩy các hành vi và thực hành mang tính định kiến và thiên vị

·

đóng góp vào kết quả học tập, gắn kết và hạnh phúc tích cực cho học sinh

·

phản hồi các khiếu nại và cáo buộc một cách thích hợp và đảm bảo rằng học sinh không bị
trở thành nạn nhân.

Bắt nạt, phân biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng và các hình thức hành vi không phù hợp
khác nhắm vào các cá nhân hoặc nhóm vì đặc điểm cá nhân của họ sẽ không được chấp nhận tại
Trường Tiểu học Epping. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, phù hợp vớicủa Hạnh
phúc và Sự gắn kếtHọc sinh và Bắt nạt chính sách để đáp ứng những học sinh thể hiện những hành
vi này tại trường của chúng tôi.
Học sinh có thể đã trải qua hoặc chứng kiến loại hành vi này được khuyến khích lên tiếng và cho
giáo viên, cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ biết về những hành vi đó để đảm bảo rằng hành vi
không phù hợp có thể được giải quyết.
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Học sinh có liên quan đến việc bắt nạt hoặc quấy rối người khác trên cơ sở các thuộc tính cá nhân
của họ sẽ được hỗ trợ để hiểu tác động của hành vi của họ.
Điều chỉnh hợp lý cho học sinh khuyết tật
Trường học nêu gương cũng hiểu rằng nó có nghĩa vụ pháp lý để điều chỉnh hợp lý để phù hợp với
học sinh khuyết tật. Điều chỉnh hợp lý là một biện pháp hoặc hành động được thực hiện để hỗ trợ
học sinh khuyết tật tham gia vào giáo dục trên cơ sở giống như các bạn cùng lứa tuổi. Những điều
chỉnh hợp lý sẽ được thực hiện đối với học sinh khuyết tật với sự tham khảo ý kiến của học sinh, cha
mẹ hoặc người chăm sóc của họ, giáo viên của họ và nếu thích hợp, các bác sĩ điều trị của họ.
Trường của chúng tôi có thể tham khảo ý kiến thông qua các quy trình của Nhóm Hỗ trợ Sinh viên và
theo những cách khác ít chính thức hơn. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ dành cho học sinh khuyết
tật, và liên hệ với chúng tôi liên quan đến tình trạng khuyết tật của học sinh, vui lòng tham khảo
trường của chúng tôi, ví dụ: Sức khỏe và Gắn kết của Học sinh Chính sách vềhoặc liên hệ với Điều
phối viên Wellbeing để biết thêm thông tin.

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC LIÊN QUAN ĐẾN HẠNH PHÚC VÀ ĐỐI TÁC CỦA
HỌC SINH
, Tuyên bố về Giá trị và Phòng chống Bắt nạt các chính sách
Đối với nhân viên, vui lòng xem Bộ phận Cơ hội bình đẳng và Chính sách chống phân biệt đối xử,
Chính sách Quấy rối Tình dục và Chính sách Bắt nạt Nơi làm việc áp dụng cho tất cả nhân viên làm
việc tại trường học của chúng tôi.
Các chính sách và nguồn lực liên quan khác của Bộ về Hướng dẫn Tư vấn và Chính sách Trường
học là:
o

Giáo dục Hòa nhập

o

Giáo dục Koorie

o

Dạy Văn hóa Thổ dân và Cư dân Eo biển Torres

o

Trường học An toàn

o

Hỗ trợ và Dịch vụ

o

Chương trình dành cho Học sinh Khuyết tật

xem xét Chu kỳ
Chính sáchnày được cập nhật lần cuối vào 22/7/ 2019 và dự kiến sẽ được xem xét trong năm2023.
Trình lên Hội đồng trường vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 và được thông qua.
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