Chính sách - Du khách Chính sách Kết
thúc
Trường Tiểu học
Mục đích
Cung cấp một môi trường học tập và giảng dạy an toàn và bảo mật cho học sinh và nhân viên bằng cách thiết
lập các quy trình để giám sát và quản lý khách đến thăm Trường Tiểu học Epping.

Phạm vi
Chính sách này áp dụng cho bất kỳ du khách nào có thể đến sân trường khi trường mở cửa để giảng dạy
trong khoảng thời gian từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều, và khi văn phòng có nhân viên theo dõi / đón khách tại
quầy lễ tân. Ngoài những thời gian này, văn phòng lễ tân của chúng tôi không có nhân viên và những người
khách duy nhất được phép vào sân trường là phụ huynh / người chăm sóc hoặc người đại diện của họ đưa
hoặc đón học sinh từ Chăm sóc Ngoài Giờ Học, các sự kiện của trường như phỏng vấn giáo viên phụ huynh,
các buổi hòa nhạc, thể thao hoặc các hoạt động khác của trường, cộng đồng và các nhóm khác đã ký kết hợp
đồng hoặc thỏa thuận với trường để sử dụng cơ sở của trường ngoài giờ học, ví dụ như Playgroup.

Định nghĩa
Công việc liên quan đến trẻ em: Theo định nghĩa của Đạo luật Làm việc với Trẻ em 2005 (Vic), công việc liên
quan đến trẻ em là công việc thường liên quan đến tiếp xúc trực tiếp (bao gồm trực tiếp, qua điện thoại, giao
tiếp bằng văn bản và trực tuyến) với trẻ phần trung tâm của nhiệm vụ của người đó. Nó không bao gồm công
việc thỉnh thoảng tiếp xúc với trẻ em do công việc.

Chính sách
Trường Tiểu học Epping cố gắng tạo ra một cộng đồng học đường cởi mở và hòa nhập, đồng thời khuyến
khích phụ huynh và người chăm sóc tham gia tích cực vào sự phát triển và giáo dục của con em họ. Chúng tôi
cũng cố gắng thúc đẩy quan hệ đối tác bền chặt với các dịch vụ cộng đồng địa phương, trường học và các tổ
chức khác.
Trường Tiểu học Epping không phải là một nơi công cộng. Hiệu trưởng có thẩm quyền cho phép hoặc từ chối
vào sân trường và khuyến khích tất cả khách đến thăm tự làm quen với Tuyên bố về Giá trị, Chính sách An
toàn cho Trẻ em, Tuyên bố Cam kết An toàn cho Trẻ em và Quy tắc Ứng xử An toàn cho Trẻ em.
Đôi khi, các thành viên khác nhau của công chúng có thể đến thăm trường của chúng tôi. Khách đến thăm có
thể bao gồm, nhưng không giới hạn:
●
●
●
●
●
●
●
●

Phụ huynh
Tình nguyện viên - xem Chính sách Tình nguyện viên của trường chúng tôi để biết thêm thông tin
Cha mẹ tương lai, sinh viên và người lao động
loa mời, giáo viên hướng dẫn sessional và những người khác giải quyết vấn đề học tập và phát triển
các quan chức công cộng (ví dụ như thành viên của Quốc hội, ủy viên hội đồng địa phương)
Người kinh doanh ví dụ như: các nhà cung cấp đồng phục, bán sách, các nhiếp ảnh gia chính thức của
trường, nhân viên bán hàng thương mại]
thợ
cơ quan dịch vụtrẻ em
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●
●
●

Talent nhân viên do thám
Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
Cảnh sát Victoria
Những người được phép vào khuôn viên trường học (ví dụ: thanh tra An toàn công trình, nhân viên y
tế, v.v.)
Nhân viên Bộ Giáo dục và Đào tạo khác (bao gồm cả nhân viên y tế đồng minh) hoặc nhà thầu Các
nhà
trị liệu NDIS hoặc các bác sĩ y tế hoặc y tế đồng minh khác

Thủ tục đăng nhập
Tất cả khách đến thăm Trường Tiểu học Epping phải báo cáo với văn phòng trường khi đến (xem các trường
hợp ngoại lệ dưới đây liên quan đến phụ huynh / người chăm sóc). Du khách phải:
● Ghi lại tên, ngày giờ đến thăm và mục đích của chuyến thăm vào hệ thống máy tính
● Cung cấp bằng chứng nhận dạng cho nhân viên văn phòng khi có yêu cầu
● Xuất trình hợp lệ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em khi chính sách này yêu cầu (xem bên dưới)
● Đeo [dây buộc / name tag] mọi lúc
● Làm theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường và tuân thủ tất cả các chính sách liên quan liên quan
đến hành vi phù hợp trên sân trường, bao gồm ví dụ: Quy tắc ứng xử an toàn cho trẻ em, Chính sách
quấy rối tình dục, Chính sách bắt nạt nơi làm việc, Tôn trọng nhân viên nhà trường, Tuyên bố về giá trị
vv]
● Trở lại văn phòng khi khởi hành, đăng xuất và trả lại dây buộc của khách.
Trường Tiểu học Epping sẽ đảm bảo rằng Quy tắc Ứng xử An toàn cho Trẻ em / Tuyên bố Cam kết An toàn
Trẻ em của trường chúng tôi có sẵn và hiển thị cho khách khi họ đăng nhập.

Yêu cầu đối với khách đến thăm là phải xuất trình thẻ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em hợp lệ.
Tất cả khách truy cập làm công việc liên quan đến trẻ em phải có Kiểm tra WWC hợp lệ.
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/spag/community/WWCCflowchart.pdf.
Theo quyết định của hiệu trưởng về việc có yêu cầu WWCC đối với những người không tham gia vào công
việc liên quan đến trẻ em hay không, lưu ý rằng Bộ khuyến nghị rằng khách đến thăm nên có WWCC nếu họ
thường xuyên có mặt tại trường và / hoặc trẻ em có thể dự kiến sẽ có mặt:
Trong một số trường hợp, khách đến thăm Trường Tiểu học Epping không tham gia vào công việc liên quan
đến trẻ em cũng sẽ được yêu cầu xuất trình Kiểm tra WWC hợp lệ tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của
chuyến thăm. Ví dụ: Trường tiểu học Epping sẽ yêu cầu Kiểm tra WWC hợp lệ đối với:
● khách sẽ làm việc thường xuyên với trẻ em trong thời gian họ đến thăm, mặc dù việc tiếp xúc trực tiếp
với trẻ em không phải là một phần trọng tâm trong nhiệm vụ thông thường của họ đối với
● khách (ví dụ: nhà thầu), những người sẽ thường xuyên thực hiện công việc tại trường học và trong
những trường hợp mà họ sẽ thực hiện công việc của mình trong một khu vực mà họ sẽ không có
người giám sát và xung quanh trẻ em.
Cũng có thể yêu cầu kiểm tra lý lịch thêm, bao gồm cả tài liệu tham khảo, theo quyết định của hiệu trưởng.
Du khách sẽ làm việc ở các khu vực xa sinh viên (ví dụ: kiểm toán viên đến thăm người sẽ làm việc tại văn
phòng lễ tân với nhân viên quản lý) hoặc những người sẽ được giám sát và đi cùng với một nhân viên trong
chuyến thăm của họ (ví dụ: một Nghị sĩ, một nhà báo , một phụ huynh tương lai trong chuyến tham quan
trường học) sẽ không bắt buộc phải có Kiểm tra WWC.
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Các sĩ quan Cảnh sát tuyên thệ của Victoria hoặc các sĩ quan Cảnh sát Liên bang Úc đã tuyên thệ được miễn
yêu cầu Kiểm tra WWC, nhưng có thể được yêu cầu xác minh rằng họ có phải là sĩ quan đã tuyên thệ hay
không bằng cách cung cấp bằng chứng nhận dạng.

Các diễn giả và người thuyết trình được mời
Đôi khi, Trường Tiểu học Epping có thể mời các diễn giả hoặc nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp các
chuyến tham quan, thuyết trình, hội thảo và các chương trình đặc biệt cho học sinh của chúng tôi. Phù hợp
với các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Epping sẽ:
● đảm bảo rằng nội dung bài thuyết trình và chương trình của các nhà cung cấp bên ngoài góp phần vào
sự phát triển giáo dục của học sinh và phù hợp với mục tiêu chương trình học
● · đảm bảo rằng bất kỳ chuyến thăm, chương trình hoặc nội dung được đề xuất nào được cung cấp bởi
du khách tuân thủ yêu cầu rằng giáo dục trong các trường công lập của bang Victoria là giáo dục thế
tục và phù hợp với các giá trị của giáo dục công, chính sách của Bộ và Đạo luật Cải cách Giáo dục và
Đào tạo 2006 (Vic). Đặc biệt, các chương trình do du khách thực hiện phải được thực hiện theo cách
thức hỗ trợ và thúc đẩy các nguyên tắc và thực hành dân chủ Úc, bao gồm cam kết:
○ chính phủ được bầu chọn, nhà nước
○ pháp
○ quyền, quyền bình đẳng cho tất cả mọi người trước pháp luật về
○ quyền tự do tôn giáo, ngôn luận và hiệp hội.
○ các giá trị của sự cởi mở và khoan dung
○ tôn trọng phạm vi quan điểm của học sinh và gia đình của họ.

Phụ huynh đến thăm
Chúng tôi hiểu rằng đôi khi có thể có lý do tại sao phụ huynh hoặc người chăm sóc có thể muốn nói chuyện
với hoặc gặp con của họ ở trường, trong giờ học.
Nếu có vấn đề gì cấp bách hoặc không thể tránh khỏi mà không thể đợi đến cuối ngày học, chúng tôi yêu cầu
phụ huynh hoặc người chăm sóc gọi điện cho văn phòng nhà trường để yêu cầu được nói chuyện hoặc gặp
con em mình trong giờ học.
Chúng tôi cũng yêu cầu phụ huynh tránh sắp xếp đến trường thăm con cái của họ ở bất cứ nơi nào có thể, vì
điều này có thể gây ra những gián đoạn không thích hợp cho ngày học.
Tất cả phụ huynh hoặc người chăm sóc đến thăm trường của chúng tôi trong giờ học, ngoài mục đích đón và
trả trường hoặc cho các sự kiện cụ thể của trường (ví dụ: phỏng vấn giáo viên phụ huynh, buổi hòa nhạc, hội
họp, v.v.), phải đăng nhập với tư cách là khách truy cập tại văn phòng của trường.

Những người đến thăm khác
Tất cả những người điều hành doanh nghiệp, những người buôn bán và những người khách khác đến trường
để tiến hành công việc phải báo cáo với văn phòng trường khi đến để được hướng dẫn và làm theo quy trình
đăng nhập đã nêu ở trên. Giờ học của họ có thể được thay đổi cho phù hợp với lịch trình với sự tham khảo ý
kiến của một thành viên trong lớp Hiệu trưởng.

Thông tin và tài nguyên khác
●
●
●
●

Tuyên bố về giá trị
Chính sách tình nguyện viên
Tuyên bố cam kết về an toàn cho trẻ em / chính sách an toàn cho
trẻ em Quy tắc ứng xử về an toàn cho trẻ em
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Chu kỳ xem xét
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 7 năm 2019 và dự kiến sẽ được xem xét
vào tháng 7 năm 2022.
Trình lên Hội đồng trường vào ngày 5 Tháng 8 năm 2019 và được chấp thuận.
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