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Chính Sách An Sinh và Khuyến Khích  Học Tâp 

MỤC ĐÍCH (PURPOSE) 
Mục đích của chính sách này là nhằm đảm bảo tất cả học sinh và thành viên trong cộng đồng nhà trường của chúng ta hiểu rằng: 

(a)  chúng ta cam kết đảm bảo học sinh học tập trong một môi trường an toàn, hỗ trợ và học tập lẫn nhau, phù hợp với 

giá trị của trường 

(b)  nhà trường có các yêu cầu về hạnh kiểm của học sinh 

(c)  nhà trường có các chương trình hỗ trợ dành cho học sinh và gia đình 

(d)  các chính sách và thủ tục của trường khi giải quyết các hành vi không phù hợp của học sinh. 

 

PHẠM VI (SCOPE) 
Chính sách này áp dụng trong tất cả các hoạt động của trường, bao gồm cả các cuộc cắm trại và du ngoạn. 
 

NỘI DUNG (CONTENTS) 
 1.  Sơ lược về trường 
 2.  Giá trị, chiến lược và mục tiêu của trường 
 3.  Chiến lược gắn kết 
 4.  Xác định học sinh cần hỗ trợ 
 5.  Hiến chương Nhân quyền và Trách nhiệm 
 6.  Công Ước Liên Hiệp Quốc về quyền lợi của trẻ em 
 7.  Quyền lợi và trách nhiệm của học sinh 
 8.  Các yêu cầu về hạnh kiểm của học sinh 
 9.  Hợp tác với gia đình 
10. Đánh giá 

 

CHÍNH SÁCH (POLICY) 

1.  Sơ lược về trường  
Trường Braybrook là một trường đa văn hóa, chỉ gồm một cơ sở duy nhất, từ Lớp 7-12, phục vụ các khu vực Sunshine, Braybrook và Footscray.  

Trường cách Khu Trung TâmThương Mại của Melbourne 30 phút lái xe và dễ dàng tiếp cận tất cả các loại phương tiện giao thông công cộng.  

Hiện tại, trường có 1,310 học sinh và 43 du học sinh chủ yếu đến từ Việt Nam.  Phương châm của chúng tôi là 'Tự hào về Thành tích'.  Trường 

chú trọng vào thành tích của học sinh trong một môi trường có kỷ luật, trật tự và có tổ chức.  Các trang thiết bị được liên tục cải tiến và tăng 

cường nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh.  Các chương trình học tập tăng tốc cho học sinh Lớp 10, có cơ hội học trước một môn học 

VCE; còn các em Lớp 11 thì được học trước một môn của Lớp 12 và còn có các lớp Nâng cao cho các Lớp 7-11. 

 
2.  Giá trị, chiến lược và mục tiêu của trường  
ĐỊNH HƯỚNG (VISION) 
Tại trường Braybrook, chúng tôi quyết tâm đạt kết quả xuất sắc trong một môi trường an toàn, và hỗ trợ lẫn nhau.   Tính đa 
văn và bình đẳng được coi trọng và các em học sinh đều có cơ hội phát triển các kỹ năng học tập và kỹ năng xã hội cần thiết 
để đóng góp cho cộng đồng địa phương và toàn cầu với tư cách là những công dân tích cực và có kiến thức. 

BẢN PHƯƠNG HƯỚNG (MISSION STATEMENT) 
Mục đích cốt lõi của trường là (The core purpose of the College is to): 
⚫    Cung cấp một chương trình giảng dạy thử thách, gắn kết và toàn diện, phù hợp với địa phương và toàn cầu 
⚫    Phát huy tối đa các Kỹ năng đọc viết, Làm toán và Công nghệ kỹ thuật số 
⚫    Cung cấp các cơ hội học tập và sinh hoạt ngoại khóa nhằm giúp các em đào sâu kinh nghiệm và mở rộng phạm vi 

kiến thức và kỹ năng cho mỗi em học sinh 
⚫    Cung cấp các cơ hội học tập và kỹ năng kiếm việc làm giúp các em học sinh có nhiều lựa chọn nghề nghiệp tại địa 

phương, trên toàn nước Úc và toàn cầu 
⚫    Chuẩn bị cho các em hướng đến tương lai để giúp các em phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh, có 

óc sáng kiến, tự tin, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề 
⚫    Phát triển các mối quan hệ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau để nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy sự hiểu biết và 

chấp nhận người khác 
⚫    Đảm bảo học sinh nhận thức được sự nhạy cảm giữa các nền văn hóa 
⚫    Đảm bảo học sinh biết tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường 
⚫    Tìm hiểu và nhìn nhận Thổ dân và các nền văn hóa của họ 
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Chúng tôi tin rằng để học sinh đạt được thành công, cần có sự hợp tác giữa học sinh, phụ huynh/người giám hộ, nhân 
viên và cộng đồng nhà trường, cùng tận tâm đóng góp cho Trường và cùng phát triển. 

Các thành viên của Cộng đồng Trường Braybrook cùng nhau phấn đấu 
Phát huy hết khả năng bằng cách: 
•    Tích cực tham gia, đề cao và yêu thích việc học 
•    Coi việc học như một thói quen lâu dài 
•    Phát triển thói quen làm việc năng động 
•    Nhận biết rằng mỗi người đều có thể cống hiến và có khả năng đạt được thành công 
•    Biết tìm kiếm, khuyến khích và tôn trọng các quan điểm khác nhau 
•    Phát triển khả năng sáng tạo, có suy nghĩ phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề 
•    Chia sẻ kiến thức, trình độ chuyên môn và các nguồn lực khác để không ngừng nâng cao kết quả 
•    Thúc đẩy sự hợp tác tích cực thông qua tất cả các mặt của việc học. 
 
Để góp phần vào một môi trường lành mạnh bằng cách:  
• Có tinh thần trách nhiệm và công bằng, và đối xử với mọi người trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau 
• Biểu hiện niềm tự hào và tận tâm với trường 
• Phát triển một môi trường học tập toàn diện bằng cách chấp nhận sự khác biệt cá nhân và chào đón một cộng đồng đa dạng 
• Làm gương trong các mối quan hệ tôn trọng, hợp tác và tích cực và hỗ trợ lẫn nhau 
• Thể hiện tinh thần trách nhiệm của một công dân toàn cầu trong mọi mặt của đời sống 
• Khuyến khích mọi người phát huy hết khả năng của mình 
 
Để trở thành những thành viên thành công trong xã hội bằng cách:  
•      Nhận thức và hiểu các quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến cuộc sống trong cộng đồng 
•      Phát triển một lối sống lành mạnh và một cuộc sống trọn vẹn 
•      Phát triển sự tự tin và luyện tập cách đương đầu với mọi thay đổi 
•      Phát triễn kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng gắn kết và trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội 
•      Đối xử với mọi người một cách tôn trọng, với sự tế nhị và đồng cảm 

 

3.  Chiến lược gắn kết  
Trường Braybrook đã hoạch định các chiến lược nhằm thúc đẩy sự gắn kết, thái độ tích cực và các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau cho tất cả 
học sinh trong trường.  Chúng tôi ghi nhận rằng có một số em học sinh có thể cần hỗ trợ thêm về mặt xã hội, tinh thần hoặc về mặt giáo dục 
ở trường, và những nhu cầu của các em có thể thay đổi sau một thời gian khi các em lớn lên và học hỏi nhiều thêm. 
Dưới đây là tóm tắt về các chiến lược trên phạm vi toàn trường (dành cho toàn trường), các chiến lược nhằm vào từng cấp lớp và các chiến 
lược cho từng cá nhân mà trường chúng tôi áp dụng: 
 

Trên phạm vi toàn truòng  
• Với kỳ vọng cao và nhất quán đối với tất cả nhân viên, học sinh, phụ huynh và người chăm sóc 
• Ưu tiên phát triển quan hệ tích cực giữa nhân viên và học sinh, công nhận vai trò cơ bản của mối quan hệ này trong việc xây dựng và duy 

trì an sinh phúc lợi của học sinh 
• Tạo nên một môi trường học tập toàn diện, gắn kết và hỗ trợ 
• Chào đón tất cả phụ huynh/người giám hộ và xem họ như là các đối tác trong việc giáo dục các em 
• Phân tích và đưa ra giải pháp theo các thông số thống kê của trường ví dụ như việc chuyên cần của học sinh, kết quả các bản thăm dò ý 

kiến của trường, thăm dò ý kiến của phụ huynh, thống kê trong việc quản lý học sinh và kết quả bài kiểm tra của các cấp lớp 
• Đưa ra một chương trình giảng dạy đa dạng bao gồm các chương trình VET, VCE và VCAL để đảm bảo học sinh có thể chọn các môn học 

và chương trình phù hợp với sở thích, sở trường và nguyện vọng của các em 
• Sử dụng các phương pháp giảng dạy (E5, GANAG, GRR) và Chương trình giảng dạy từ F-10 của tiểu bang Victoria để đảm bảo có cách 

thức giảng dạy rõ ràng, cập nhật và dựa trên kết quả và kết hợp với các phương pháp giảng dạy đem lại hiệu quả cao (HITs) 
• Áp dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá để đáp ứng hiệu quả các cách thức, khả năng và nhu cầu học tập đa dạng của học sinh 

và tuân theo các tiêu chuẩn do Viện Giảng dạy Victoria đặt ra 
• Kết hợp Bản Tuyên bố các Giá trị (Statement of values) của trường vào chương trình giảng dạy và khuyến khích học sinh, nhân viên và 

phụ huynh để họ cùng nhau được chia sẻ và được chào đón như là nền tảng của cộng đồng nhà trường 
• Lên kế hoạch kỹ các các chương trình chuyển tiếp để hỗ trợ học sinh chuyển sang các giai đoạn học tập khác nhau 
• Công nhận thái độ tích cực và thành tích của học sinh trong lớp học, và chính thức khen thưởng các em trong các cuộc họp toàn trường 

và thông báo cho phụ huynh của các em 
• Giám sát việc đi học của học sinh và áp dụng các chiến lược nhằm cải thiện việc đi học chuyên cần trong toàn trường, cấp lớp và mỗi cá nhân 
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• Giúp cho học sinh có cơ hội tham dự và đóng góp ý kiến về các quyết định của những hoạt động trong trường thông qua Hội đồng Đại 
diện Học sinh và các diễn đàn khác bao gồm các cuộc họp Nhóm Cấp lớp và Nhóm Hỗ trợ.  Học sinh cũng được khuyến khích nói chuyện 
với Giáo viên, Chủ nhiệm Cấp lớp, Chủ Nhiệm Khối Lớp, Hiệu Phó và Hiệu trưởng bất cứ lúc nào khi có vấn đề hoặc có bất kỳ thắc mắc gì 

• Tạo cơ hội kết nối giữa các em có độ tuổi khác nhau thông qua các vở kịch ở trường, các sinh hoạt điền kinh, chương trình âm nhạc, 
chương trình hỗ trợ bạn bè, chương trình Làm Bài tập về nhà và chương trình các Nhóm Lãnh đạo 

• Khuyến khích học sinh tự tìm đến Nhóm phụ trách Phúc lợi của Học sinh, Nhóm an sinh, Y tá trong trường, Bác sĩ (DISS), Chủ nhiệm Cấp 
lớp, Hiệu phó và Hiệu trưởng nếu học sinh muốn thảo luận về một vấn đề đặc biệt nào đó hoặc khi các em cảm thấy cần hỗ trợ về bất kỳ 
vấn đề gì.  Chúng tôi tự hào có chính sách 'mở rộng cửa' cho học sinh và nhân viên để cùng nhau hợp tác trong việc học của các em 

• Phát huy tinh thần khuyến khích các hành vi tích cực trong toàn trường giữa đội ngũ nhân viên nhà trường và học sinh, bao gồm các 
chương trình: 

o Mối quan hệ tôn trọng 
o Môi trường học an toàn 
o Câu lạc bộ ăn sáng 
o Hội Đồng Đại Diện Học Sinh (SRC) 
o Hỗ trợ bạn bè 
o eSmart 
o Các nhà Lãnh đạo 
o Các chương trình Cơ hội Bình đẳng 
o Hỗ trợ Thổ dân (Koorie) 
o Các chương trình hỗ trợ tinh thần và thành tích học tập 

• Tổ chức các chương trình, các chuyến tham quan và du ngoạn để hỗ trợ các em có hành vi đáng quan ngại (ví dụ: giảm thiểu sự nóng giận) 
• Tạo cơ hội cho học sinh hòa nhập (ví dụ như: các đội thể thao, câu lạc bộ kịch nghệ và cờ tướng, Links, Câu lạc bộ làm vườn, các nhóm Kỹ 

năng xã hội, chương trình Bài tập về nhà và các chương trình dạy kèm cũng như các hoạt động lúc giờ nghỉ giải lao và ăn trưa bao gồm 
các hoạt động ở Trung tâm Toán học và Thư viện) 

• Hỗ trợ tất cả học sinh trong việc lên Kế hoạch Hướng nghiệp, với các mục tiêu chương trình và hỗ trợ giúp các em tự lên kế hoạch cho 
tương lai của mình 

    

Nhắm Mục tiêu từng cấp lớp  
• Trường chúng tôi được chia thành ba cấp (3 Sub Schools), với một chương trình giảng dạy sâu rộng, toàn diện 
• Mỗi Cấp (Sub-school) có một Chủ Nhiệm (Sub School Leader) phụ trách tổng quát, hai Chủ nhiệm cho mỗi khối lớp và 

hai/một phó chủ nhiệm.  Chúng tôi còn có thêm một nhân viên hỗ trợ trông coi việc học sinh đi học chuyên cần hay không 
• Thiết lập một chương trình chuyển tiếp tốt và hiệu quả nhằm giúp học sinh thích ứng với việc chuyển tiếp từ tiểu học sang 

trung học, từ trung học cơ sở chuyển lên trung học trung cấp và từ trung học trung cấp lên trung học phổ thông và lên tới 
các bậc cao hơn 

• Tất cả học sinh đều tham gia vào chương trình Lớp Chủ nhiệm (Home Group program) bao gồm các sinh hoạt cần 
thiết để tăng cường sự kết nối với trường cũng như các kỹ năng học tập và đề ra các mục tiêu cá nhân và đường 
hướng tương lai 

• Học sinh bậc trung cấp (Lớp 9 & 10) có chương trình môn học đặc biệt được đề ra để khuyến khích các em học tập bằng 
cách cho các em lựa chọn môn học sau các môn chính bắt buộc như: môn tiếng Anh, Toán học, Sử địa và Khoa học 

• Học sinh học môn Toán ở lớp 10 để đáp ứng nhu cầu học tập của các em sau này 
• Học sinh Lớp 10 có cơ hội học trước một môn VCE và học sinh Lớp 9 được tham gia vào chương trình City Cite 
• Tất cả học sinh Koorie đều được kết nối với Nhân viên Hỗ trợ Thổ Dân (Koorie) 
• Tất cả học sinh trong chương trình Chăm Sóc Ngoại gia đều có một nhân viên theo dõi Học tập, có Kế hoạch Học 

tập Cá nhân và được giới thiệu đến Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh để Đánh giá Nhu cầu Giáo dục của các em 
• Trường chúng tôi hỗ trợ học sinh lên chương trình tìm hiểu kinh nghiệm làm việc Lớp 10, theo kế hoạch Hướng 

nghiệp của các em 
• Nhân viên nhóm phụ trách an sinh và sức khỏe tham dự một khóa học về phát triển kỹ năng xã hội và tăng cường 

sức khỏe để đáp ứng các nhu cầu mà các số liệu về sức khỏe tinh thần của học sinh, giáo viên giảng dạy và các nhân 
viên khác trong trường đã chỉ ra mỗi năm 

• Nhân viên của trường sẽ áp dụng cách tiếp cận dựa trên những tổn thương của các em dể làm việc với các em đã 
phải trải qua những sang chấn tâm lý 

• Mỗi học sinh lớp 12 đều có giáo viên hướng dẫn lên kế hoạch học tập 
• Học sinh EAL (tiếng Anh là ngôn ngữ bổ sung) được hỗ trợ trong lớp học và cả các tình huống bên ngoài 
• Học sinh cần hỗ trợ để hội nhập (integration students) được hỗ trợ trong lớp qua các Kế hoạch Giáo dục cá nhân cho mỗi em 
• Tất cả học sinh đều được hỗ trợ về kỹ năng làm toán và đọc viết căn bản 
 
Cho từng cá nhân  
• Nhóm Hỗ trợ Học sinh  
• Kế hoạch Học tập Cá nhân và Kế hoạch Hỗ trợ Hành vi  
• Chương trình cho Học sinh Khuyết tật 
• Giới thiệu đến gặp giáo viên Chủ Nhiệm phụ trách an sinh xã hội của Học sinh và Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh 
• Giới thiệu đến cơ quan ChildFirst, Headspace  
• Chương trình Navigator  
• Chương trình Lookout  
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Trường Braybrook áp dúng các chiến lược hỗ trợ và khuyến khích sự tham gia của cá nhân. Những chiến lược này có thể bao gồm:  
• Xây dựng một quan hệ chặt chẽ với những học sinh có nguy cơ hoặc những học sinh dễ bị tổn thương vì hoàn cảnh cá nhân phức tạp 
• Gặp học sinh và phụ huynh/người chăm sóc của các em để thảo luận cách tốt nhất giúp học sinh gắn kết với trường học 
• Xây dựng Kế hoạch Học tập Cá nhân và/hoặc Kế hoạch Hỗ trợ Hành vi 
• Xem xét nếu cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào về môi trường học tập của các em, chẳng hạn như thay đổi cách trình bày lớp học  
• Giới thiệu học sinh đến: 

o Nhóm Hỗ trợ an sinh xã hội của trường 
o Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh  
o Các Dịch vụ Hỗ trợ bên ngoài phù hợp như dịch vụ hỗ trợ thanh thiếu niên và gia đình của hội đồng địa phương, các 

chuyên gia Y tế Liên quan khác, cơ quan Headspace, các dịch vụ sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên hoặc 
cơ quan ChildFirst 

o Các chương trình tái tham gia như Navigator 
Khi cần thiết, nhà trường sẽ hỗ trợ gia đình học sinh tham gia bằng cách:  
• Đáp ứng và ghi nhận những thay đổi về hoàn cảnh, sức khoẻ và an sinh của học sinh 
• Hợp tác với bất kỳ chuyên gia, dịch vụ hoặc cơ quan Y tế bên ngoài nào đang hỗ trợ học sinh và gia đình  
• Giám sát việc đi học của học sinh và phát triển Kế hoạch trở lại trường học và kế hoạch tái tham gia với sự cộng tác của học sinh và gia đình  
• Tổ chức thường xuyên các buổi họp Nhóm Hỗ trợ Học sinh thường xuyên cho tất cả học sinh:  

o bị khuyết tật 
o trong chương trình Chăm Sóc Ngoại Gia 
o với các nhu cầu phức tạp khác đòi hỏi sự hỗ trợ và giám sát liên tục.  

 
4.  Xác định học sinh cần hỗ trợ  
Trường Braybrook cam kết cung cấp các chương trình hỗ trợ cần thiết để đảm bảo học sinh của chúng tôi được hỗ trợ về trí tuệ, tinh thần và 
xã hội. Nhóm Hỗ trợ An sinh Học sinh đóng góp một vai trò quan trọng trong việc phát triển và áp dụng các chiến lược để phát hiện các học 
sinh cần hỗ trợ và tăng cường sức khoẻ của học sinh. Trường Braybrook sẽ sử dụng các thông tin và công cụ dưới đây để xác định học sinh 
cần hỗ trợ về mặt tinh thần, xã hội hoặc giáo dục:  
• Thông tin cá nhân, sức khỏe và học tập được thu thập khi ghi danh và trong thời gian học sinh đang học trong trường 
• Hồ sơ chuyên cần 
• Kết quả học tập 
• Các quan sát của giáo viên trong trường và gia đình chẳng hạn như những thay đổi trong mức độ tập trung, hành vi, việc tự chăm sóc 

bản thân, kết nối xã hội và động lực học tập 
• Dữ liệu của những ngày vắng mặt, bị phạt và bị cho nghỉ học  
• Kết nối với gia đình 
• Tự tìm đến, bạn học giới thiệu hoặc giáo viên giới thiệu  
• Thư giới thiệu của Bác sĩ (DISS)  
• Giới thiệu của Bộ Gia Đình, Công Bằng và Nhà Ở (DFFH) và giới thiệu của Cảnh sát  
 
5.  Hiến chương Nhân quyền và Trách nhiệm 
Chúng tôi tôn trọng và thúc đẩy bốn nguyên tắc cơ bản sau về quyền lợi và trách nhiệm của con người (theo Đạo luật Hiến chương về Nhân 
Quyền và Trách nhiệm 2006): Tự do, Tôn trọng, Bình đẳng và Nhân phẩm.  Khi đưa ra quyết định, chúng tôi hành động phù hợp với quyền con 
người và cân nhắc từng điều sau đây: quyền không bị phân biệt đối xử; quyền riêng tư và danh tiếng; quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn 
giáo, tín ngưỡng và các quyền văn hóa.  Giáo viên, học sinh và phụ huynh/người chăm sóc hiểu rằng theo luật nhân quyền mọi người có trách 
nhiệm tôn trọng nhân quyền của người khác. 
 
6.  Công Ước Liên Hiệp Quốc về quyền lợi của trẻ em 
 Chúng tôi cũng cam kết thúc đẩy Công Ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em trong tất cả các chính sách, tiến trình và thủ tục của chúng tôi. 

7.  Quyền lợi và trách nhiệm của học sinh  
Tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học của chúng tôi đều có quyền được trải nghiệm một môi trường an toàn và được hỗ trợ. 
Chúng tôi hy vọng rằng tất cả học sinh, giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và phẩm giá. Bản phương 
hướng của trường chúng tôi, nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi.  
Học sinh có quyền: 
• Tham gia đầy đủ vào chương trình giáo dục của mình 
• Cảm thấy an toàn, yên ổn và hạnh phúc khi ở trường 
• Học tập trong môi trường không bị bắt nạt, quấy rối, bạo lực, phân biệt đối xử hoặc bị đe dọa 
• Bày tỏ ý kiến, cảm xúc và mối quan tâm của mình. 
• Nhận được sự hỗ trợ hợp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến trường học 
• Thường xuyên nhận phản hồi và thông tin về sự tiến bộ của mình 
 

Học sinh có trách nhiệm: 
• Đi học thường xuyên và tham gia đầy đủ vào chương trình giáo dục  
• Thể hiện các hành vi tích cực, thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân, bạn bè và giáo viên của mình và các thành viên của cộng đồng nhà trường  
• Tôn trọng quyền học tập của người khác.  
• Quan tâm đến môi trường học đường 
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• Tuân thủ Chính sách Đồng phục và các nội quy trang phục khác của trường  
• Thể hiện sự tôn trọng đối với tài sản và môi trường của trường học và những người khác. 
• Các học sinh muốn khiếu nại hoặc bày tỏ quan ngại về những gì xảy ra trong trường, được khuyến khích nói cho cha mẹ/người chăm sóc 

và đến gặp một giáo viên mà em tin tưởng, Chủ Nhiệm Khối Lớp hoặc một thành viên của ban lãnh đạo trường học.  
 

8.  Các yêu cầu về hạnh kiểm của học sinh 
Những quy tắc về hành vi của học sinh, giáo viên và gia đình được đặt cơ sở trên Bản Phương Hướng của trường chúng tôi. Hành vi bắt nạt 
của học sinh sẽ được xử lý một cách nhất quán với chính sách Chống bắt nạt và quấy rối của Trường Braybrook. Khi một học sinh có hành vi vi 
phạm các tiêu chuẩn hành vi của cộng đồng trường, trường Braybrook sẽ theo các giai đoạn phù hợp với Bản nội quy về việc Tham Gia và Hòa 
Nhập của Học Sinh của Bộ giáo dục. Khi thích hợp, phụ huynh sẽ được thông báo về hành vi không phù hợp và các hình thức kỷ luật mà giáo 
viên và các nhân viên khác của trường đưa ra.  
 
Các biện pháp kỷ luật có thể sử dụng khi đối phó với học sinh có hành vi không phù hợp, cùng với các chiến lược hỗ trợ để đảm bảo rằng các 
yếu tố có thể góp phần vào hành vi của học sinh được xác định và giải quyết. 
Các biện pháp kỷ luật của nhà trường sẽ được áp dụng một cách công bằng và nhất quán. Học sinh sẽ luôn có cơ hội được lắng nghe.  

 
Các biện pháp kỷ luật có thể được áp dụng bao gồm:  
• Cảnh báo học sinh rằng hành vi của họ là không phù hợp 
• Hậu quả của những hành vi sai trái sẽ được giáo viên kiểm soát như đổi chỗ ngồi của học sinh trong lớp học hoặc sử dụng các hình phạt 

hợp lý khác  
• Thu hồi các đặc quyền 
• Giới thiệu đến gặp Chủ Nhiệm Khối Lớp  
• Thay đổi hành vi 
• Bị phạt ở lại/đi sớm 
• Kiểm soát lại hành vi 
• Cho nghỉ học tạm thời 
• Đuổi học 
Cho nghỉ học tạm thời và đuổi học là các biện pháp cuối cùng và chỉ có thể được sử dụng trong các tình huống cụ thể phù hợp với chính sách 

của Bộ, có thể đọc thêm thông tin này trên trang mạng:  

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/pages/engagement.aspx  

Nghiêm cấm hình phạt thân thể trong trường học và cũng không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào 

9.  Hợp tác với gia đình 
Trường Braybrook coi trọng ý kiến đóng góp của cha mẹ và người chăm sóc, đồng thời chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các gia đình tham gia vào 
việc học tập của con em họ để đào tạo các em trở thành những người tích cực. Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác học tập với phụ huynh 
và người chăm sóc trong cộng đồng trường học. Chúng tôi làm việc tích cực để tạo mối quan hệ hợp tác thành công với phụ huynh và người 
chăm sóc bằng cách:  
• Đảm bảo tất cả phụ huynh có quyền truy cập vào các chính sách và thủ tục của trường, đã được cung cấp trên trang mạng của trường  
• Luôn duy trì liên lạc một cách cởi mở, tôn trọng giữa phụ huynh và giáo viên, theo Chính sách truyền thông của trường 
• Khuyến khích gia đình tham gia vào việc làm bài tập ở nhà và các hoạt động liên quan đến chương trình học khác 
• Phối hợp các tài nguyên và dịch vụ của cộng đồng cho gia đình 
• Gia đình có thể tham gia vào Nhóm Hỗ trợ Học sinh và phát triển kế hoạch cá nhân của học sinh 
• Tạo cơ hội cho phụ huynh tham dự các buổi cung cấp thông tin và Phỏng vấn Phụ huynh/Giáo viên 
• Mời phụ huynh ăn mừng thành tích của con em  
• Khuyến khích phụ huynh tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định/chính sách đem lại các thay đổi tích cực 
 

10.   Đánh giá  
Trường Braybrook sẽ thu thập dữ liệu mỗi năm để tìm hiểu tần suất và loại hình về các vấn đề an sinh xã hội của học sinh để trường có thể đo 

lường sự thành công hoặc dựa theo các chiến lược của nhà trường để tìm ra các xu hướng hay nhu cầu phát sinh 

 
Các nguồn dữ liệu sẽ được đánh giá hàng năm bao gồm:  
• Dữ liệu khảo sát Học sinh và Phụ huynh 
• Dữ liệu về các sự việc xảy ra 
• Học bạ ở trường  
• Case Management (Hệ thống quản lý hồ sơ cá nhân của trường) 
• CASES 21 (Hệ thống quản lý hành chánh) 
• SOCS (Hệ thống trực tuyển học sinh) 
• Bài kiểm tra On Demand testing 
• Dữ liệu NAPLAN (Chương trình đánh giá học trình quốc gia) 
• Kết quả GAT (Kiểm tra thành tích tổng quát) 
• Kết quả VCE (Chứng chỉ lớp 12)  
 

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/participation/pages/engagement.aspx
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CÁC THÔNG TIN VÀ NGUỒN TÀI LIỆU KHÁC 

Các chính sách liên quan của nhà trường  
• Chính sách về sự cố nghiêm trọng  
• Chính sách ngăn ngừa tự tử 
• Chính sách về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 
• Chính sách về giáo dục ma túy 
• Chính sách tuyển chọn học sinh 
• Chính sách về sốc phản vệ 
• Chính sách chống quấy rối và chống bắt nạt  
• Chính sách về an toàn cho trẻ em  
• Chính sách về thuốc nguy kịch 
• Chính sách về nhiệm vụ giám sát 
• Chính sách du ngoạn 
• Chính sách cứu cấp 
• Chính sách dành cho học sinh quốc tế 
• Chính sách vắng mặt  
• Chính sách và thủ tục khiếu nại của phụ huynh 
• Chính sách chụp ảnh và quay phim video 
• Chính sách về thuốc men  
• Chính sách về quấy rối tình dục  
• Chính sách giải thưởng  
• Chính sách về đồng phục và đồng phục bổ sung  
• Chính sách khi khách đến thăm trường 
 

 Phụ lục chính sách 1 

 Tiêu chuẩn An toàn cho Trẻ em 
1. Các chiến lược để xây dựng một môi trường học tập có tổ chức an toàn cho trẻ em, qua các kế hoạch quản lý hiệu quả 

2. Chính sách An toàn Trẻ em hoặc Tuyên bố Cam kết về An toàn Trẻ em 

3. Bộ quy tắc ứng xử thiết lập các nội quy về hành vi phù hợp của trẻ em 

4. Sàng lọc, giám sát, học hỏi và sử dụng những tài nguyên khác nhằm giảm nguy cơ xâm hại trẻ em  

5. Quy trình ứng phó và báo cáo nghi ngờ xâm hại trẻ em 

6. Chiến lược xác định để giảm thiểu hoặc loại trừ các nguy cơ xâm hại trẻ em  

7. Chiến lược thúc đẩy sự tham gia và trao quyền cho trẻ em 

 

 

CHU KỲ XEM LẠI 
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 28 tháng 4 và dự kiến sẽ được xem xét lại vào tháng 4 năm 2022.  

 
 


