Holy Name

Nội qui Dành cho Học sinh
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 của trường.
Mục đích của Holy Name là cung cấp các hướng dẫn rõ ràng cho tất cả học sinh về hành vi mà các em
phải tuân thủ khi ở trường, tham gia các hoạt động liên quan đến trường hoặc đại diện cho trường.
Học sinh phải luôn tôn trọng các giá trị cốt yếu của trường.

Áp dụng
Nội qui này áp dụng cho tất cả học sinh Holy Name. Việc áp dụng Nội qui này không giới hạn trong
khuôn viên trường và giờ học. Nội qui này áp dụng cho tất cả các hoạt động và sự kiện có liên quan
đến trường học và khi đại diện hoặc thay mặt nhà trường, bao gồm, nhưng không giới hạn, ở mọi thời
điểm khi mặc đồng phục nhà trường. Nội qui này cũng yêu cầu các hành động của học sinh không
được phép làm cho nhà trường bị mất tiếng tăm bất cứ lúc nào, bất kể hành động đó xảy ra trong hay
ngoài các hoạt động của trường.

Các Nguyên tắc Cơ bản
Nội qui 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 về sự đa dạng
• có quyền tham gia trong môi trường an toàn mà không bị can thiệp, đe dọa, quấy rối, bắt nạt hoặc
phân biệt đối xử
• 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 Học sinh phải thể hiện
Mỗi học sinh sẽ phải:
• luôn tôn trọng các 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
học sinh có thể đến thăm
• đảm bảo các hành động của các em không làm cho nhà trường bị mất tiếng tăm
• tôn trọng quyền hạn của các nhân viên và tuân thủ các điều lệ của trường và chỉ thị của thầy cô khi
có yêu cầu
• tuân thủ nghiêm ngặt Thỏa thuận Sử dụng CNTT có Trách nhiệm Dành cho Học sinh
• tôn trọng và ủng hộ những niềm tin và giá trị của nhà trường
• cư xử nhã nhặn và quan tâm đến người khác
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• kiềm chế để tránh mọi hình thức bắt nạt, quấy rối, phỉ báng chủng tộc và phân biệt đối xử dưới bất
kỳ hình thức nào
• trình báo bất kỳ hành vi nào của học sinh khác có hại cho học sinh khác, hoặc cho thầy cô hay nhà
trường
• hỗ trợ các học sinh khác, hoặc tìm sự giúp đỡ cho những học sinh khác cần hỗ trợ hoặc đang ở trong
tình trạng dễ bị tổn thương
• kiềm chế để tránh các hành vi có thể làm gián đoạn sinh hoạt của bất kỳ lớp nào hoặc cản trở cơ hội
học tập của các học sinh khác
• tôn trọng tài sản của trường và tài sản của nhân viên, nhà thầu, khách tới thăm và các học sinh khác
• đúng giờ và tham gia tất cả các lớp học
• ở lại sân trường trong suốt ngày học trừ trường hợp đã được hiệu trưởng chấp thuận
• kịp thời hoàn thành bài vở do thầy cô đặt ra và với khả năng cao nhất của các em và tận dụng tối đa
các cơ hội học tập tại trường
• ăn mặc gọn gàng, quan tâm đến sức khỏe, vệ sinh và an toàn theo quy định về đồng phục của nhà
trường.

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 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 nào (bao gồm đánh nhau, hành hung hoặc đe
dọa bạo lực, bắt nạt, mạ lỵ, kỳ thị chủng tộc hoặc kỳ thị vì lý do khuyết tật, ngoại hình hoặc tôn giáo)
• bất kỳ hình thức bắt nạt nào trên mạng hoặc ngược đãi trên mạng
• trộm cắp hoặc sử dụng trái phép tài sản của học sinh khác hoặc của trường
• gửi tin nhắn văn bản, ảnh hoặc video không phù hợp, mang tính xúc phạm hoặc tục tĩu
• ngôn ngữ hoặc hành vi có thể xúc phạm, quấy rối, bắt nạt hoặc phân biệt đối xử bất công đối với bất
kỳ học sinh, thầy cô, nhà thầu hoặc khách tới thăm nào
• sử dụng các từ ngữ hoặc cử chỉ và hình ảnh không phù hợp hoặc tục tĩu
• mức độ tham dự lớp không thể chấp nhận được
• bất hợp tác với thầy cô trong các hoạt động của lớp hoặc trường và nói chung là làm gián đoạn các
hoạt động đã lên kế hoạch.

Hỗ trợ Hành vi Tích cực
Chính sách Quản lý Hành vi của trường dựa trên mô hình Hỗ trợ Hành vi Tích cực. Đây là mô hình ghi
nhận hành vi tích cực của đa số học sinh, và đưa ra các cách thức để làm gương và chỉ dạy cụ thể
những hành vi theo đúng yêu cầu. Mục tiêu của mô hình này là hỗ trợ tập trung, bao gồm các biện
pháp trừng phạt theo giai đoạn, đối với thiểu số học sinh không chấp nhận hành vi tích cực.

Vi phạm Nội qui Dành cho Học sinh
Học sinh nào vi phạm Nội qui này có thể bị giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc hiệu trưởng xử phạt khi được
cho là phù hợp với tính chất của hành vi vi phạm và độ tuổi của học sinh.
Trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và/hoặc dai dẳng Nội qui Dành cho Học sinh, Chính sách
Quản lý Hành vi của Holy Name nêu rõ hậu quả đối với hành vi sai trái của học sinh và quản lý việc đình
chỉ và đuổi học nếu vấn đề đi đến mức quá đáng.
Theo luật hiện hành và Chính sách An toàn 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 nội qui này.
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TÊN HỌC SINH:
Ngày:
CHỮ KÝ HỌC SINH:
Ngày:
CHỮ KÝ PHỤ HUYNH/ NGƯỜI
GIÁM HỘ/NGƯỜI NUÔI
DƯỠNG:
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