Chính sách - Tuyên bố về Giá trị và Triết lý
Trường học Kết thúcTrường Tiểu học
Mục đích của
Mục đích của chính sách này là phác thảo các giá trị của cộng đồng trường học của chúng ta và giải
thích tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của trường chúng ta.

Policy
Trường Tiểu họcEpping cam kết cung cấp một môi trường an toàn, hỗ trợ và hòa nhập cho tất cả
học sinh, nhân viên và thành viên trong cộng đồng của chúng ta. Trường học của chúng tôi nhận ra
tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác giữa nhà trường với phụ huynh và người chăm sóc để hỗ
trợ việc học tập, gắn kết và hạnh phúc của học sinh. Chúng tôi chia sẻ cam kết và trách nhiệm tạo ra
một môi trường học an toàn và hòa nhập cho học sinh của chúng tôi. Các chương trình và giảng dạy
tại Trường Tiểu học Epping hỗ trợ và thúc đẩy các nguyên tắc và thực hành nền dân chủ Úc, bao
gồm cam kết đối với:
●
●
●
●
●

chính phủ được bầu
ra nhà nước pháp quyền, quyền bình đẳng cho tất cả mọi người trước pháp luật,
tự do tôn giáo,
tự do ngôn luận và liên kết
các giá trị cởi mở và lòng khoan dung.
Chính sách này nêu rõ tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị và kỳ vọng của trường chúng ta
đối với cộng đồng trường học của chúng ta. Để chào mừng và đưa Tuyên bố về Giá trị và
Triết lý của chúng tôi vào cộng đồng trường học của chúng tôi,

●
●
●
●

chúng tôi trưng bày các áp phích quảng bá các giá trị trong trường học của chúng tôi;
tôn vinh các giá trị của chúng tôi trong bản tin trường học của chúng tôi
cung cấp giải thưởng và sự công nhận cho những học sinh tích cực thể hiện các giá trị,
thảo luận về giá trị của chúng tôi với học sinh trong lớp học, các cuộc họp và hội họp.

Tầm nhìn củaVision
Trường Tiểu họcEpping là cùng nhau tạo ra sự khác biệt.

Sứ mệnh củaMission
Epping Trường Tiểu họclà truyền cảm hứng và trao quyền cho học sinh của chúng tôi để phát triển
như những người học suốt đời.

Các giá trị Giá trị của
Trường Tiểu học Epping là; trách nhiệm, tôn trọng, kiên cường, bền bỉ, trung thực.

Chu kỳ Đánh giá
Chính sách EPS - Tuyên bố về Giá trị & Triết lý của Trường học
năm 2021

24 tháng 6 năm 2019 - tháng 6

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 6 năm 2019 và dự kiến xem xét lại vào
tháng 6 năm 2021.
Trình lên Hội đồng trường vào ngày 5 tháng 8 năm 2019 và được phê duyệt.
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