Holy Name
Quy tắc Ứng xử của
Phụ huynh/Người giám hộ/Người nuôi
dưỡng
Holy Name là trường hoạt động với sự đồng ý của Tổng Giám mục Công giáo Melbourne và do Công ty
TNHH Trường Công giáo Tổng giáo phận Melbourne (MACS) sở hữu, điều hành và quản lý.

Mục đích
Holy Name cam kết đảm bảo môi trường học tập tôn trọng, an toàn, tích cực và hỗ trợ cho tất cả học
sinh, nhân viên và khách tới thăm của trường.
Holy Name có ý định cung cấp các hướng dẫn rõ ràng cho tất cả phụ huynh và khách tới thăm về hành
vi mà họ phải tuân thủ khi ở trong khuôn viên trường,[hoặc tại các địa điểm có liên quan đến nhà
trường, tham gia các hoạt động liên quan đến trường hoặc đại diện cho trường. Phụ huynh/Người
giám hộ/Người nuôi dưỡng và khách tới thăm phải luôn tôn trọng các giá trị cốt yếu của trường.

Áp dụng
Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho tất cả phụ huynh, người giám hộ, người nuôi dưỡng và khách tới
thăm trường Holy Name và tại các địa điểm có liên quan đến nhà trường. Việc áp dụng Quy tắc Ứng xử
này không giới hạn trong khuôn viên trường và giờ học. Quy tắc Ứng xử này áp dụng cho tất cả các
hoạt động và sự kiện có liên quan đến trường học (ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn chỉ là: hội hè
trường học, cắm trại hoặc sự kiện thể thao, hoạt động trực tuyến, v.v.) và khi đến thăm hoặc thay mặt
nhà trường.

Các Nguyên tắc Cơ bản
Quy tắc Ứng xử này dựa trên các nguyên tắc sau đây rằng mọi người tại Holy Name:
• có quyền được an toàn
• có quyền được đối xử tôn trọng và coi trọng ngay cả khi có bất đồng
• có quyền tham gia trong môi trường an toàn mà không bị can thiệp, đe dọa, quấy rối, bắt nạt, phân
biệt đối xử hoặc bất kỳ hành vi có hại, đe dọa hoặc ngược đãi nào
• được khuyến khích biết tôn trọng, lịch sự, nhã nhặn và quan tâm đến người khác
• có quyền được hỗ trợ và thử thách với tư cách là những học viên liên tục.

Hạnh kiểm và Tư cách mà tất cả Cha mẹ/Người giám hộ/Người nuôi
dưỡng phải thể hiện
Tất cả phụ huynh/người giám hộ/người nuôi dưỡng sẽ phải:
• tôn trọng các niềm tin và giá trị cốt yếu của trường
• hành xử theo cách không gây nguy hiểm đến sức khỏe, sự an toàn và an sinh của bản thân hoặc
người khác
• tuân thủ tất cả các điều lệ và quy trình về sức khỏe và an toàn của trường và các địa điểm khác mà
họ có thể đến thăm khi đại diện cho trường
• đảm bảo các hành động của các em không làm cho nhà trường bị mất tiếng tăm
• tôn trọng nhân viên nhà trường và chấp nhận quyền hạn và chỉ đạo của họ trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của họ tại trường
• tuân thủ tất cả các điều lệ của trường theo yêu cầu
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tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách và quy trình của trường theo yêu cầu
cư xử tôn trọng, nhã nhặn và quan tâm đến người khác
kiềm chế để tránh mọi hình thức bắt nạt và quấy rối
kiềm chế để tránh mọi hình thức xúc phạm hoặc ngược đãi bằng lời nói và tránh mọi hình thức hành
hung hoặc đe dọa
kiềm chế để tránh các hoạt động, ứng xử hoặc giao tiếp có thể bị coi một cách hợp lý là có hại cho
danh tiếng của trường, nhân viên hoặc học sinh của trường, bao gồm các hoạt động trên mạng xã
hội
tôn trọng tài sản của trường và tài sản của nhân viên, nhà thầu, thiện nguyện viên và các học sinh
khác
không bị say xỉn hoặc bị ảnh hưởng bởi ma tuý hoặc các chất khác có hại cho sức khoẻ khi đến thăm
trường, tham gia các hoạt động của trường hoặc tham gia các hoạt động ở trường
tôn trọng nhân viên nhà trường và chấp nhận quyền hạn và chỉ đạo của họ trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của họ tại trường
sử dụng Chính sách Xử lý Khiếu nại của trường để tìm cách giải quyết mọi vấn đề nảy sinh, và chấp
nhận các quy trình của trường để giải quyết các vấn đề khiếu nại.

Hành vi Không được Chấp nhận
Hành vi không được chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
• sờ chạm, đụng chạm, xô đẩy hoặc tương tác về mặt thể xác hoặc tình dục với học sinh, trẻ em hoặc
người khác theo cách không thích hợp và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn và an sinh
của người đó
• bất kỳ hình thức bạo lực thể chất hoặc bằng lời nói bao gồm đánh nhau, hành hung hoặc đe dọa bạo
lực hoặc hành vi nào khác có hại, đe dọa hoặc ngược đãi
• tiếp cận đứa trẻ không phải của mình với mục đích kỷ luật đứa trẻ đó vì hành vi của chúng. Chỉ có
nhân viên nhà trường mới có quyền giải quyết những vấn đề như vậy
• tiếp cận phụ huynh học sinh khác của trường để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa học sinh tại
trường. Những vấn đề như vậy nên chuyển đến cho nhân viên nhà trường
• bất kỳ hình thức bắt nạt trực tuyến hoặc ngược đãi trực tuyến nào nhằm vào trường học, nhân viên,
học sinh hoặc phụ huynh hoặc bất kỳ thành viên nào có liên quan đến nhà trường
• bất kỳ hình thức đe dọa nào bằng ngôn ngữ, cử chỉ hoặc hành vi
• ngôn ngữ hoặc hành vi có hại, đe dọa, bạo ngược hoặc có lẽ sẽ xúc phạm, quấy rối, bắt nạt hoặc
phân biệt đối xử bất công đối với bất kỳ học sinh, nhân viên, nhà thầu, thiện nguyện viên hoặc
người khác
• trao đổi hoặc giao tiếp với nhân viên trường học theo cách không hợp lý (bao gồm ví dụ, qua email
hoặc ứng dụng) về tần suất hoặc số lượng liên lạc, hoặc tính chất hoặc giọng điệu của những việc
liên lạc đó
• trộm cắp, gian lận hoặc sử dụng sai trái phương tiện của trường
• sử dụng các từ ngữ hoặc cử chỉ và hình ảnh không phù hợp hoặc tục tĩu
• tới trường, tham dự các hoạt động xã hội, thể thao hoặc các hoạt động khác trong khi say xỉn hoặc
bị ảnh hưởng bởi ma túy bất hợp pháp hoặc các chất khác có hại cho sức khỏe
• hút thuốc trong khuôn viên trường học hoặc trong các khu vực lân cận nhà trường
• tự nhận là đại diện của trường trong bất kỳ vấn đề nào mà không được hiệu trưởng cho phép rõ
ràng để làm như vậy.
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Vi phạm Quy tắc Ứng xử
Hiệu trưởng sẽ liên lạc với phụ huynh/người giám hộ/người nuôi dưỡng nào vi phạm quy tắc ứng xử
này. Hiệu trưởng hay người có thẩm quyền có quyền tùy ý thực hiện biện pháp thích hợp, có thể bao
gồm cấm vào sân trường, tham dự các hoạt động của trường hoặc các hoạt động tại trường hoặc, đặt
ra các giới hạn bắt buộc về phương pháp và thời gian giao tiếp, hoặc áp đặt Lệnh An toàn Cộng đồng
Trường học Ngay lập tức hoặc Liên tục.
Phụ huynh/người giám hộ/người nuôi dưỡng liên tục vi phạm Quy tắc Ứng xử này hoặc có vi phạm
đáng kể và/hoặc nghiêm trọng, sẽ bị báo cáo với Hiệu trưởng hay người có thẩm quyền, người này có
toàn quyền quyết định thực hiện hoặc tìm cách có biện pháp, có thể bao gồm chấm dứt thỏa thuận ghi
danh này.
Việc chấm dứt thỏa thuận ghi danh có thể xảy ra trong trường hợp bất kỳ phụ huynh/người giám
hộ/người nuôi dưỡng nào liên tục vi phạm Quy tắc Ứng xử (sau khi phụ huynh/người giám hộ/người
nuôi dưỡng, hoặc gia đình nói chung, đã bị cảnh cáo rằng bất kỳ vi phạm nào nữa có thể dẫn đến việc
bị chấm dứt ghi danh học ), hoặc nếu bất kỳ phụ huynh/người giám hộ/người nuôi dưỡng nào chỉ một
lần duy nhất có hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy tắc Ứng xử (ví dụ như hành vi gây rủi ro nghiêm
trọng cho nhân viên hoặc sức khỏe và sự an toàn của học sinh), các tình huống này có thể dẫn đến việc
bị chấm dứt ghi danh của con mình.
Chỉ có Giám đốc, Dịch vụ Học tập và Khu vực mới có quyền quyết định thu hồi hoặc chấm dứt việc ghi
danh học của học sinh khi xem xét những điều sau đây:
•
•

quan điểm của hiệu trưởng trường
đánh giá khách quan về tất cả các hoàn cảnh hiện tại.

Trước khi có bất kỳ quyết định cuối cùng nào về việc chấm dứt ghi danh, gia đình học sinh sẽ có cơ hội
để có ý kiến và/hoặc cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào để xem xét về vấn đề này.
Theo luật hiện hành và Chính sách An toàn và An sinh Trẻ em của trường, cảnh sát và/hoặc 'Gia đình
và Dịch vụ Trẻ em' trong Bộ Gia đình, Công bằng và Gia cư (DFFH) sẽ nhận được thông báo về bất kỳ vi
phạm bất hợp pháp nào đối với quy tắc ứng xử này.

TÊN CỦA PHỤ HUYNH/NGƯỜI
GIÁM HỘ/NGƯỜI NUÔI
DƯỠNG:

Chữ ký:
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