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TUYÊN BỐ CAM KẾT 

Trường Tiểu Học Richmond West cam kết tôn trọng quyền của mọi người và bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của 
tất cả những người có liên quan đến nhà trường, bao gồm (nhưng không giới hạn) nhu cầu của trẻ em Thổ dân 
và Đảo Torres Strait, trẻ em có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng, trẻ em khuyết tật và trẻ em dễ bị tổn 
thương. Tất cả nhân viên, phụ huynh, người giám hộ, thành viên cộng đồng và học sinh có quyền được đối xử 
lịch sự và đàng hoàng và được tham gia vào một trường học an toàn, bảo mật, hỗ trợ và không bị bắt nạt, quấy 
rối, phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc và đe dọa. 
 

Trường Tiểu Học Richmond West cam kết bảo đảm an toàn và an sinh cho trẻ em và thanh thiếu 
niên. Cộng đồng trường học của chúng tôi nhận rõ tầm quan trọng và có trách nhiệm bảo đảm rằng 
trường học của chúng tôi là một môi trường an toàn, hỗ trợ và phong phú, tôn trọng và vun bồi 
phẩm giá và lòng tự trọng của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh học 
tập và phát triển. 
 
Bộ Quy Tắc Ứng Xử này nhằm mục đích bảo vệ trẻ em và giảm thiểu bất kỳ cơ hội nào khiến trẻ em 
bị lạm dụng hoặc gây tổn hại. Nó cũng giúp quý vị hiểu rõ cách tránh hoặc xử trí tốt hơn những hành 
vi và tình huống rủi ro. 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 khi những tiêu chuẩn 
này áp dụng cho nhân viên trường và các nhân viên khác. Quy Tắc Ứng Xử này nêu rõ trách nhiệm 
của nhân viên trường, phụ huynh, người giám hộ, thành viên cộng đồng và học sinh. Bộ quy tắc 
được thiết kế để cổ xúy cho các hành vi tích cực và phù hợp và để ngăn chặn các hành vi xấu hoặc 
chống lại xã hội. 
 
Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu Trường Tiểu Học Richmond West sẽ hỗ trợ việc thực hiện và giám sát Quy Tắc 
Ứng Xử, đồng thời sẽ lập kế hoạch, thực hiện và giám sát việc sắp xếp để có được sự hòa nhập, an toàn và trật 
tự trong trường học cũng như những môi trường học tập khác. Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu Trường Tiểu 
Học Richmond West cũng sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ để Bộ Quy Tắc Ứng Xử được áp dụng hữu hiệu. 
 
Chúng tôi sẽ không dung thứ những hành vi chống đối xã hội tại trường hoặc đối với nhân viên hoặc học sinh. 
Hành xử một cách mất trật tự, bạo lực hoặc xúc phạm trong khuôn viên trường hoặc không rời khỏi trường 
nếu được hiệu trưởng hay nhân viên hữu trách yêu cầu là vi phạm pháp luật. 
 

Tất cả nhân viên, nhà thầu, thiện nguyện viên và bất kỳ thành viên nào khác của cộng đồng trường 
làm việc với trẻ em đều phải tuân theo 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 ở trường học, bao gồm 
cả trại hè và việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số cũng như phương tiện truyền thông xã hội. Tất cả 
các trường học đã đăng ký được yêu cầu phát triển những sách lược để đưa văn hóa an toàn cho trẻ 
em vào trường. Tại Trường Tiểu Học Richmond West, chúng tôi sẽ: 
 

- đưa văn hóa về an toàn cho trẻ em vào trường; 
- phân bổ vai trò và trách nhiệm để bảo đảm các thực hành an toàn cho trẻ em được tuân theo; 
- thông báo cho cộng đồng trường về các sách lược đang được áp dụng tại trường. 

 
Để xây dựng thành công văn hóa an toàn cho trẻ em, Trường Tiểu Học Richmond West do hội đồng trường 
đứng đầu cam kết không khoan nhượng đối với hành vi ngược đãi trẻ em. Cam kết này là công khai và minh 
bạch, và được chia sẻ bởi tất cả các thành viên trong cộng đồng trường, bao gồm tất cả nhân viên (nhân viên 
trường, nhà thầu và thiện nguyện viên), phụ huynh và gia đình, khách đến thăm trường và học sinh. 
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Lưu ý: Việc trừng phạt trên thân thể bị nghiêm cấm tại trường và sẽ không được sử dụng trong 
bất kỳ trường hợp nào. 

 
QUY TẮC ỨNG XỬ 

 
Tất cả nhân viên, khách đến thăm trường, thiện nguyện viên, phụ huynh và thành viên hội đồng Trường 
Tiểu Học Richmond West được yêu cầu tuân theo các nguyên tắc và sự trông đợi giữ an toàn cho trẻ em để 
có những hành vi phù hợp đối với và trong sự đồng hành của trẻ em. 
 
Hành vi được chấp nhận 

Với tư cách là nhân viên, khách đến thăm trường, thiện nguyện viên, nhà thầu và bất kỳ thành viên 
nào khác của cộng đồng trường làm việc liên quan đến trẻ em, chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ và 
thúc đẩy việc giữ an toàn cho trẻ em bằng cách: 

- duy trì tuyên bố cam kết của nhà trường đối với sự an toàn của trẻ em vào mọi lúc và tuân 
theo Chính Sách An Toàn Cho Trẻ Em của nhà trường; 

- đối xử với học sinh và gia đình trong cộng đồng trường với sự tôn trọng ở cả trong và ngoài 
trường học như một phần của các hoạt động xã hội và cộng đồng bình thường; 

- lắng nghe và đáp lại những quan điểm và mối quan tâm của học sinh, đặc biệt nếu các em 
nói với quý vị rằng các em hoặc một học sinh khác đã bị bạo hành hoặc các em lo lắng về sự 
an toàn của chính mình / sự an toàn của một học sinh khác; 

- Cổ xúy văn hóa an toàn, sự tham gia và trao thêm quyền hạn cho học sinh Thổ dân và học 
sinh đảo ở eo biển Torres; 

- Cổ xúy văn hóa an toàn, sự tham gia và trao thêm quyền hạn cho học sinh có nguồn gốc 
văn hóa và / hoặc ngôn ngữ đa dạng; 

- Cổ xúy sự an toàn, tham gia và trao thêm quyền hạn cho học sinh khuyết tật; 
- báo cáo bất kỳ cáo buộc nào về lạm dụng trẻ em hoặc các mối lo ngại khác về an toàn của 

trẻ em với ban giám hiệu trường; 
- hiểu và tuân theo 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 có sự lạm dụng trẻ em, hãy đoan chắc rằng (các) học sinh liên quan được an 

toàn và được bảo vệ khỏi bị tổn hại càng nhanh càng tốt. 
 
Hành vi không được chấp nhận 
Với tư cách là nhân viên, khách đến thăm trường, thiện nguyện viên, nhà thầu và bất kỳ thành viên nào khác 
trong cộng đồng trường làm việc liên quan đến trẻ em, chúng ta không được: 

- phớt lờ hoặc bỏ qua 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 tương đương với 

hành vi ‘chải chuốt’ (ví dụ: tặng quà); 
- thể hiện các hành vi hoặc tham gia vào các sinh hoạt với học sinh mà 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 những hành vi của người lớn khác đối với học sinh khi họ tỏ ra quá quen thuộc 
hoặc không thích hợp; 

- thảo luận những điều có tính chất thân mật hoặc sử dụng ám chỉ tình dục với học sinh, trừ trường 
hợp nó xảy ra trong bối cảnh hướng dẫn của phụ huynh, cung cấp chương trình giáo dục hoặc môi 
trường trị liệu; 

- đối xử bất lợi với một đứa trẻ vì khuyết tật, tuổi tác, giới tính, chủng tộc, văn hóa, tính dễ bị tổn 
thương, tình dục hoặc sắc tộc của chúng; 

- liên lạc trực tiếp với học sinh thông qua các kênh liên lạc cá nhân hoặc riêng tư (bao gồm qua mạng 
xã hội, thư điện tử, tin nhắn tức thời, nhắn tin, v.v.) trừ khi sự liên lạc đó là hợp lý trong mọi tình 
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huống, liên quan đến bài tập ở trường hoặc các hoạt động ngoại khóa hoặc khi có mối quan tâm về 
an toàn hoặc vấn đề khẩn cấp khác; 

- chụp ảnh hoặc quay phim một đứa trẻ trong môi trường học đường ngoại trừ trường hợp tuân theo 
chính sách của nhà trường hoặc khi được yêu cầu cho mục đíchi chăm sóc; 

- uống rượu trong môi trường học đường hoặc tại các sự kiện khác của trường khi có học sinh hiện 
diện, trái với chính sáchii của trường hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp trong bất kỳ trường hợp 
nào; 

- thể hiện các hành vi với trẻ em có thể được hiểu là không cần thiết về thể chất (ví dụ như ngồi trên 
đùi không thích hợp). 

- đặt trẻ em vào nguy cơ bị lạm dụng (ví dụ như khóa cửa); 
- làm những việc có tính chất cá nhân mà trẻ có thể tự làm, chẳng hạn như đi vệ sinh hoặc thay quần 

áo; 
- tham gia vào các cuộc thảo luận cởi mở có tính chất người lớn hoặc trưởng thành khi có mặt trẻ em 

(ví dụ: các hoạt động xã hội cá nhân); 
- sử dụng ngôn ngữ không phù hợp khi có mặt trẻ em; 
- bày tỏ quan điểm cá nhân về các nền văn hóa, chủng tộc hoặc tình dục khi có mặt trẻ em; 
- phân biệt đối xử với bất kỳ trẻ em nào, vì văn hóa, chủng tộc, dân tộc hoặc khuyết tật; 
- tiếp xúc với trẻ em hoặc gia đình của các em bên ngoài trường học mà nhân viên phụ trách an toàn 

trẻ em của nhà trường không biết và / hoặc không đồng ý (ví dụ: không trông trẻ giùm). Tiếp xúc 
tình cờ, chẳng hạn như gặp trên đường, là thích hợp); 

- phớt lờ hoặc bỏ qua bất kỳ hành vi lạm dụng trẻ em bị nghi ngờ hoặc tiết lộ nào. 
 
Bằng cách tuân theo các tiêu chuẩn này, quý vị thừa nhận trách nhiệm của mình phải báo cáo ngay lập tức bất 
kỳ vi phạm nào đối với quy tắc ứng xử cho hiệu trưởng và / hoặc Nhân Viên An Sinh Học Đường của Trường 
Tiểu Học Richmond West. 
 
Lưu ý: Các thủ tục này không nhằm mục đích: 

- cấm hoặc không khuyến khích bất kỳ nhân viên trường hoặc thành viên cộng đồng báo cáo cáo buộc 
lạm dụng trẻ em cho một người bên ngoài trường học; 

- nêu rõ hoặc ngụ ý rằng nạn nhân có trách nhiệm phải thông báo cho cảnh sát hoặc các cơ quan chức 
năng khác về cáo buộc; 

- yêu cầu nhân viên đưa ra phán quyết về sự thật của cáo buộc lạm dụng trẻ em; hoặc 
- cấm nhân viên lập hồ sơ liên quan đến cáo buộc hoặc tiết lộ về lạm dụng trẻ em. 

 
Trong trường hợp có cáo buộc lạm dụng trẻ em, quý  vị sẽ: 

1. thông báo cho các cơ quan chức năng thích hợp về cáo buộc (bao gồm nhưng không giới hạn ở báo 
cáo bắt buộc); 
2. bảo vệ bất kỳ trẻ em nào có liên quan đến cáo buộc lạm dụng trẻ em cho đến khi cáo buộc được giải 
quyết; và 
3. lập, bảo mật và lưu giữ hồ sơ về cáo buộc lạm dụng trẻ em và phản ứng của nhà trường đối với hành 
vi đó. 
4. điện thoại 000 nếu quý vị tin rằng một đứa trẻ có nguy cơ bị lạm dụng ngay lập tức. 

 
Lưu ý: Xem Chính sách báo cáo và hành động về an toàn trẻ em để biết thêm thông tin 
 
Hội Đồng Trường và Hiệu Trưởng có nghĩa vụ: 

- Nêu gương mẫu mực bằng cách thể hiện hành vi, giá trị đạo đức và nguyên tắc phù hợp với Quy Tắc 
Ứng Xử này; 

- Nêu ra những cao vọng về cách mà nhân viên, phụ huynh, người giám hộ, thành viên cộng đồng và 
học sinh tự ứng xử; 

- Cho phụ huynh, người giám hộ và các thành viên khác của cộng đồng biết về các cơ chế thích hợp để 
giải quyết các khiếu nại; 
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- Yêu cầu bất kỳ người nào có hành động xúc phạm, hung hăng hoặc có thái độ bất hợp tác rời khỏi 
tòa nhà hoặc sân trường, và nếu cần thiết, với tư cách là người được ủy quyền, buộc họ rời trường; 

- Gọi cảnh sát nếu một người nào đó không tuân lệnh rời khỏi trường; 
- Cống hiến một cộng đồng học tập an toàn cho tất cả những người đến trường và cung cấp dịch vụ 

giáo dục cho học sinh; 
- Thông báo cho cộng đồng trường biết về sự không khoan nhượng đối với hành vi ngược đãi trẻ em 

của Trường Tiểu Học Richmond West; 
- Thiết lập, thông qua, thực hiện và tái duyệt các chính sách và thủ tục cổ xúy các Tiêu Chuẩn An Toàn 

cho Trẻ Em; 
- Tuân theo các chính sách của DET và VRQA liên quan đến các Tiêu Chuẩn An Toàn cho Trẻ Em; 
- Bảo đảm rằng mỗi năm nhà trường đều thông báo cho cộng đồng biết các Tiêu Chuẩn An Toàn cho 

Trẻ Em. 
Giáo viên và nhân viên có nghĩa vụ: 

- Nêu gương mẫu mực bằng cách thể hiện hành vi, giá trị và nguyên tắc phù hợp với ‘Quy tắc ứng xử 
ngành sư phạm Victoria’ của Học viện Sư Phạm Victoria vào mọi lúc; 

- Phối hợp với hiệu trưởng, phụ huynh và người giám hộ để nâng cao kết quả học tập và hỗ trợ an 
sinh và hạnh kiểm của tất cả học sinh; 

- Nêu ra cao vọng về hạnh kiểm và kết quả học tập của tất cả học sinh; 
- Bảo đảm tính nhất quán và công bằng trong giao tế với tất cả thành viên cộng đồng; 
- Xem xét nghiêm túc và đáp ứng một cách thích hợp đối với các mối quan tâm của học sinh, phụ 

huynh hoặc đồng nghiệp về các vụ bắt nạt, quấy rối, phân biệt chủng tộc, bạo lực hoặc hành vi 
chống đối xã hội; 

- Báo cáo tất cả các trường hợp bắt nạt, phân biệt chủng tộc, quấy rối hoặc hành vi bạo lực cho hiệu 
trưởng khi thích hợp; 

- Chấm dứt ngay các cuộc thảo luận hoặc hội họp với phụ huynh hoặc các thành viên cộng đồng, 
những người đã dùng đến hành vi bắt nạt, quấy rối, đe dọa hoặc phân biệt chủng tộc và báo cáo vấn 
đề với hiệu trưởng. 

Phụ huynh, người giám hộ và thành viên cộng đồng có nghĩa vụ: 
- Phối hợp với nhà trường để hỗ trợ kết quả học tập, an sinh và hạnh kiểm của con em; 
- Hỗ trợ nhân viên trong việc duy trì một môi trường học đường an toàn, bảo mật và tôn trọng tất cả 

mọi người; 
- Đóng góp tích cực vào hành vi, việc học tập và các kế hoạch hỗ trợ khác có liên quan đến con em; 
- Nêu lên các mối quan tâm một cách bình tĩnh và làm việc với nhà trường để giải quyết các vấn đề 

một cách tích cực; 
- Tôn trọng và tuân theo các yêu cầu hoặc chỉ thị của Hiệu Trưởng hoặc các thành viên khác trong ban 

nhân viên; 
- Cần biết rằng lời nói to tiếng, thái độ hung hăng hoặc đe dọa hoặc bất kỳ hình thức quấy rối nào đối 

với nhân viên hoặc học sinh là không thể chấp nhận, sẽ không được dung thứ và sẽ dẫn đến việc 
chấm dứt bất kỳ cuộc thảo luận hoặc cuộc họp nào; 

- Cần biết rằng những ai có hành động xúc phạm, hung hăng hoặc thái độ bất hợp tác sẽ được hiệu 
trưởng hoặc nhân viên hữu trách yêu cầu rời khỏi tòa nhà hoặc sân trường. Nếu không tuân theo có 
thể dẫn đến hành động pháp lý. 

Học sinh phải: 

- Học hành chăm chỉ và tham gia tích cực với những bạn học khác trong lớp và trên sân trường; 

- Chịu trách nhiệm về hạnh kiểm và việc học tập của mình; 

- Tuân theo các giá trị đạo đức của nhà trường và làm gương; 

- Thể hiện lòng tự trọng, tôn trọng các thành viên khác trong trường và môi trường học tập của mình; 

 

  



 

QUY TẮC ỨNG XỬ AN TOÀN TRẺ EM 

(TUYÊN BỐ CAM KẾT) 
 

Ngày chuẩn bị / Cập nhật: Tháng Ba 2021              
Ngày được Hội đồng trường chấp thuận : Tháng Năm 2021 
Ngày tái duyệt kế tiếp: Tháng Ba 2022 

 

THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU KHÁC 

 

Các Chính Sách Liên Quan Của Nhà Trường: 

- Chính sách phòng chống bắt nạt 

- Chính sách về nghĩa vụ báo cáo và hành động giữ an toàn cho trẻ em 

- Chính sách an toàn cho trẻ em 

- Chính sách về nghĩa vụ chăm sóc 

- Chính sách học tập kỹ thuật số 

- Chính sách về việc tham gia và an sinh của học sinh 

 

Tài Liệu Liên Quan Của Bộ Giáo Dục 

-  Để biết thêm thông tin về các hành vi vi phạm này và nghĩa vụ báo cáo, hãy xem: Bảo Vệ Trẻ Em — 

Báo Cáo Và Các Nghĩa Vụ Pháp Lý Khác. 

-  Danh sách hành động về tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em 

-  Trang web PROTECT 

-  Bốn Hành Động Quan Trọng Cho Trường Học 

-  Lệnh Bộ Trưởng 870 

 

Quy Tắc Ứng Xử và Tuyên Bố Cam Kết này phải được đọc cùng với: 

- Luật Của Khối Thịnh Vượng Chung hoặc của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có liên quan; 

- Quy Tắc Ứng Xử Ngành Sư Phạm Victoria; 

- Khiếu Nại Các Hành Vi Sai Trái Và Quy Trình Thực Hiện Không Đạt Yêu Cầu. 

 

ĐÁNH GIÁ 

Quy Tắc Ứng Xử và Tuyên Bố Cam Kết này sẽ được Hội đồng Trường Tiểu học Richmond West xem xét và phê 

chuẩn như một phần trong chu kỳ tái duyệt của nhà trường, hoặc nếu các quy định của Bộ Giáo Dục thay đổi. 

Sau mỗi vụ việc có thể báo cáo, nhà trường sẽ tiến hành đánh giá xem liệu các chính sách hoặc quy trình bảo 

vệ trẻ em của Trường Tiểu Học Richmond West có cần sửa đổi để bảo vệ học sinh tốt hơn không. 

 

 

____________________________ 

i SPAG: http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/photoandfilm.aspx. Chính sách cho biết nhà trường phải 
được sự đồng ý trước khi chụp và đăng tải hình ảnh của học sinh. Điều này áp dụng mỗi khi chụp ảnh. Chính sách tương tự cũng được áp 
dụng cho các chuyến du ngoạn và các hoạt động của trường. 

ii SPAG: http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/alcohol.aspx. Chính sách cho biết nhà trường phải được sự 
chấp thuận của hội đồng trường trước khi có thể uống rượu trong sân trường hoặc tại một hoạt động của trường. Chính sách cho biết 
nhân viên không được uống rượu trong các buổi cắm trại và du ngoạn. Chính sách không đề cập đến việc liệu nhân viên có thể uống rượu 
tại các sự kiện khác của trường mà học sinh có mặt hay không, đây là vấn đề mà nhà trường cần phải quyết định - văn bản dự thảo được 
cung cấp trong tờ hướng dẫn 

 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/protecting-children/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/protecting-children/policy
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/protect/Pages/default.aspx?Redirect=1
https://www.education.vic.gov.au/Documents/about/programs/health/protect/FourCriticalActions_ChildAbuse.pdf
http://www.gazette.vic.gov.au/gazette/Gazettes2016/GG2016S002.pdf
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/photoandfilm.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/alcohol.aspx

