
TRƯỜNG  TRUNG  HỌC  BRAYBROOK 

STUDENT ENGAGEMENT POLICY 

Phần 1: Tiểu sử của trường 

Trường Braybrook là một trường học đa văn hóa, từ Lớp 7-12 phục vụ phần lớn các khu vực Sunshine, Braybrook 

và Footscray. Trường chỉ cách Khu Trung Tâm Thương Mại Melbourne 15 phút dễ dàng sử dụng các phương 

tiện giao thông công cộng.  Hiện nay, trường có hơn 1300 học sinh và 46 du học sinh Việt Nam.  Phương châm 

của trường chúng tôi là "Pride in Achievement" (Tự hào về thành tích). Trường có trọng tâm rõ ràng về thành 

tích của học sinh trong một môi trường có kỷ luật, có 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 cơ hội học tập tăng tốc được dành cho học 

sinh lớp 10 để các em học một môn học của chương trình VCE;  lớp 11  được học trước một môn học của Lớp 12 

và Các Lớp Nâng Cao được áp dụng từ Lớp 7-11. 

 ĐỊNH HƯỚNG 

Ở trường Braybrook, tất cả nhân viên trong cộng đồng của trường luôn nổ lực đạt tiêu chuẩn xuất sắc trong một môi 

trường an toàn và hỗ trợ lẫn nhau nơi mà các em học sinh từ các nguồn gốc khác nhau được tôn trọng và các em có thể 

phát triển các kỹ năng học tập và xã hội cần thiết để phục vụ cộng đồng địa phương và toàn cầu. 

MỤC TIÊU CHÍNH 

 Nhằm cung cấp một chương trình học tập đầy thử thách, hấp dẫn và độc đáo.  

 Nhằm phát triển cao nhất các kỹ năng đọc viết và làm toán của các em 

 Nhằm cung cấp cơ hội với các chương trình ngoại khóa để đào sâu các trải nghiệm và mở rộng phạm vi kiến 

thức và kỹ năng của mỗi học sinh 

 Nhằm cung cấp các cơ hội học tập và các kỹ năng kiếm việc làm giúp các em học sinh có nhiều lựa chọn khi 

chọn nghề nghiệp 

 Nhằm khuyến khích học sinh trở thành những người học độc lập và luôn biết học hỏi bằng cách trau dồi nề nếp 

làm việc cho các em 

 Nhằm chuẩn bị học sinh cho tương lai bằng cách phát triển sức khỏe tinh thần lành mạnh, có óc sáng kiến, tự 

tin, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề 

 Nhằm phát triển các mối quan hệ hợp tác, tôn trọng để nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy sự hiểu biết và 

chấp nhận người khác 

 Nhằm đảm bảo học sinh phát triển nhận thức về văn hoá, môi trường và xã hội 

HẠNH KIỄM (Phương Hướng Hành Động/Mục Tiêu Chính) 

Trường Braybrook tin rằng để học sinh có được những kinh nghiệm học tập thành công, cần phải có một mối quan hệ 

hợp tác giữa cha mẹ, giáo viên, cộng đồng rộng lớn và tất cả các em học sinh tận tâm đóng góp và học tập cùng nhau. 

Các thành viên của cộng đồng Trường Braybrook cùng nhau cố gắng 

1.  Học tập hết khả năng bằng cách: 
 Đánh giá cao và thích việc học của mình 

 Trau dồi tinh thần làm việc mạnh mẽ bằng cách phát triển khả năng thích ứng, kiên trì và ý thức trách nhiệm 

 Coi việc học như là một thói quen lâu dài 

 Nhận thức được rằng mỗi người đều có điều gì đó để chia sẻ và có thể trải nghiệm thành công 

 Tìm hiểu kiến thức sâu rộng và tham gia vào các sinh hoạt của trường 

 Phát triển tính sáng tạo cùng với tư duy phê phán, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp 

 Chia sẻ kiến thức, chuyên môn và các nguồn lực để liên tục nâng cao kết quả. 

 

2. Góp phần xây dựng một môi trường cùng hỗ trợ và hợp tác bằng cách: 

 Cư xử có trách nhiệm, công bằng và luôn tôn trọng lẫn nhau 

 Thể hiện niềm tự hào và cam kết với cộng đồng nhà trường  

 Chấp nhận sự khác biệt cá nhân và chào đón một cộng đồng đa văn 

 Gương mẫu trong các mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau 

 Thể hiện trách nhiệm của công dân trong mọi mặt của đời sống học đường  

 Giúp mọi người phát triển hết khả năng của mình (Tiêu chuẩn 1 và 3) 

 

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 



3. Học tập để trở thành những thành viên thành công trong xã hội bằng cách: 

 Nhận thức được rằng có cả hai yếu tố quyền lợi và nghĩa vụ khi sống trong một cộng đồng 

 Sống lành mạnh và tận hưởng cuộc sống 

 Phát triển sự tự tin và biết cách đương đầu với mọi thay đổi 

 Trở thành người có khả năng đưa ra quyết định và người có tài suy xét 

 Đối xử với mọi người một cách tôn trọng và tế nhị 

Phần 2: Về An Toàn Trẻ Em (tham khảo thêm phần sau về vấn đề này) 

Tại trường Braybrook, môi trường học tập tích cực của chúng tôi được thể hiện dựa trên sự hứng thú của học 

sinh là cơ sở để các em học tập.  Để hỗ trợ điều này, trường chúng tôi tích cực tham gia vào việc phát triển thực 

hành trong lớp học để đảm bảo chương trình học tập của chúng tôi thu hút được tất cả học sinh.   Việc giảng dạy 

hiệu quả, chương trình học toàn diện và lý thú và các mối quan hệ an toàn và tôn trọng lẫn nhau (Theo Tiêu 

Chuẩn An Toàn Trẻ Em - Phụ Lục 1) giữa các giáo viên và học sinh được đề cao qua các bộ môn và các nhóm tu 

nghiệp nhằm khuyến khích việc dạy và học phát triển theo các Phương Pháp Giảng Dạy như E5, GANAG, GRR 

và Chương Trình Học từ F-10 của tiểu bang Victoria.  

 

Trường chúng tôi luôn hỗ trợ tất cả các thành viên để họ luôn cảm thấy được tôn trọng và an toàn, để họ tự tin tham gia  

và tận hưởng các cơ hội học tập đa dạng. Hội Đồng Nhà Trường và Ban Lãnh Đạo thảo luận với học sinh, phụ huynh/ 

người giám hộ, các cơ quan hỗ trợ và cộng đồng để đảm bảo chúng tôi đáp ứng được những nhu cầu về xã hội, cảm xúc, 

nhận thức, an toàn và văn hoá của học sinh. (Tiêu Chuẩn 2) 

 

Văn hoá học tập tích cực và đạt thành tích cao của chúng tôi có được nhờ liên tục tìm tòi và phát triển các chiến lược và 

các chương trình để thu hút học sinh tích cực và nhiệt tình trong quá trình học tập.  Giáo viên thường xuyên đánh giá và 

cải tiến các phương pháp giảng dạy.  Chương trình tu nghiệp của chúng tôi bao gồm tất cả giáo viên trong các nhóm tu 

nghiệp thảo luận với nhau với mục đích nâng cao thành quả của học sinh. Mục đích của chương trình này là giúp tất cả 

giáo viên xây dựng các mối quan hệ tích cực với học sinh và giúp giáo viên liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy để 

luôn giúp cộng đồng trường chúng tôi học tập có mục đích. (Tiêu Chuẩn 1) 

Trường được tổ chức thành ba cấp, với một chương trình mở rộng, toàn diện.  Đây là một chương trình đã được thiết lập 

tốt và hiệu quả để giúp học sinh chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học, từ trung học sơ cấp đến trung cấp và từ trung cấp 

đến cao cấp và cao hơn.  Tất cả học sinh đều tham gia vào một Chương Trình Lớp Chủ Nhiệm (Home Group program) 

gồm các sinh hoạt được thiết kế để tăng cường sự kết nối với trường học cũng như các kỹ năng học tập và thiết lập mục 

tiêu cá nhân và lập những kế hoạch cho tương lai.  Học sinh trung cấp (Lớp 9 & 10) có một chương trình học chọn môn, 

được thiết kế để khuyến khích học sinh hứng thú học tập bằng cách cho các em chọn môn học đồng thời vẫn cho các em 

cơ hội học những môn học chính như các môn về Anh văn, Toán học, Sử Địa và Khoa học.  Ngoài ra, học sinh Lớp 10 

có cơ hội được học một môn VCE nếu muốn chọn học trước một môn và học sinh Lớp 9 được tham gia vào chương trình 

City Cite. (Tiêu chuẩn 7)   

Học sinh cuối bậc trung học được cung cấp một loạt các môn học VCE với các cơ hội theo học chương trình VET, VCAL 

và chương trình dự bị đại học.  Học sinh lớp 11 cũng có thể xin học một môn lớp 12 như là môn học trước. (Tiêu chuẩn 7) 

Hội Đồng Đại Diện Học Sinh tạo cơ hội cho phép các em học sinh ở mọi cấp lớp phát triển kỹ năng lãnh đạo và đóng vai trò 

tích cực trong quá trình ra quyết định với đại diện của Hội Đồng Nhà Trường. Các cơ hội học tập kỹ năng lãnh đạo khác bao 

gồm các chương trình như Leaders of Leadership Program (LOL) và Chương trình lớp 11 Hỗ Trợ lớp 7. (Tiêu chuẩn 7) 

Chúng tôi còn tập trung liên tục vào việc giải quyết các nhu cầu học tập cá nhân trong toàn trường, bằng cách cung cấp 

chương trình hỗ trợ các em về đọc viết và làm toán. 

Cũng có sẵn nhân viên hỗ trợ cho học sinh từ Chủ Nhiệm Các Cấp Lớp cũng như các chuyên viên trong Nhóm An Sinh, 

Nhân Viên Phụ Trách Kiểm Tra sự hiện diện của học sinh, Nhân Viên Đặc Trách Hỗ Trợ Thanh Thiếu Niên, Nhân Viên 

Đặc Trách Hỗ Trợ Giáo Vụ và Đội Ngũ Đặc Trách Hướng Dẫn chọn Ngành Nghề cho từng Cá Nhân Học Sinh (MIPs). 

Cung cấp các hoạt động vào giờ ăn trưa, các nhóm Phát Triển Kỹ Năng Giao Tế, các sinh hoạt nhằm giúp các em có sức 

khỏe tinh thần lành mạnh, các chương trình lớp 11 hỗ trợ lớp 7, nhóm làm vườn, nhóm lập kế hoạch hành động cho lớp 

12 và các nhóm phụ đạo làm bài tập ở nhà cùng với dịch vụ tư vấn học sinh, nhóm phục hồi hạnh kiểm và giới thiệu các 

em đến các cơ quan hỗ trợ khác là những thí dụ về việc làm cách nào chúng tôi có thể chăm sóc đầy đủ hơn nữa những 

nhu cầu về mặt tinh thần cho các em. (Tiêu chuẩn 2) 

Tham khảo thêm Kế Hoạch Xử Lý Những Trường Hợp Khẩn Cấp 



Phần 3: Quyền lợi và Trách nhiệm 

3.1   Các Quy định hướng dẫn 

Mọi thành viên của cộng đồng trường Braybrook có quyền tham dự đầy đủ vào một môi trường giáo dục an toàn, 

hỗ trợ và toàn diện.  Mọi người xứng đáng được đối xử một cách tôn trọng và bình đẳng. 

3.2  Cơ Hội Bình Đẳng 

Tại Trường Braybrook chúng tôi công nhận và chấp nhận sự bình đẳng của tất cả mọi người. Theo Luật Cơ Hội 

Bình Đẳng năm 2010,  hành vi phân biệt đối xử một người nào là điều bất hợp pháp nếu dựa vào: khả năng hoặc sự 

khiếm khuyết, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp lao động, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, thể chất, tín ngưỡng 

hoặc sinh hoạt chính trị, chủng tộc, tín ngưỡng hoặc sinh hoạt tôn giáo, giới tính, khuynh hướng giới tính hoặc mối 

quan hệ cá nhân với một người có bất kỳ một trong những đặc tính nào nêu trên.  Mục đích của Trường Braybrook 

là tạo nên một môi trường giáo dục khuyến khích sự chấp nhận và tôn trọng sự đa văn, không kỳ thị, sách nhiễu, bắt 

nạt, phỉ báng và hiếp đáp người khác. Làm như vậy, chúng tôi tìm hiểu và nhận thức sâu sắc, nhằm nâng cao phúc 

lợi của học sinh và nhân viên và giúp mọi người đạt được đầy đủ tiềm năng của mình, thông qua cơ hội bình đẳng 

được tiếp cận các nguồn tài nguyên của trường.  Trường chúng tôi là một trường đa văn hóa và chúng tôi luôn trân 

trọng nền tảng đa văn của mình. (Tiêu chuẩn 2 và 7) 

Trường Braybrook sẽ hành động ngay lập tức để ngăn ngừa và giải quyết sự phân biệt, sách nhiễu, phỉ báng, bắt nạt 

và hiếp đáp người khác để trường trở thành một nơi an toàn và khoan dung.  Trường Braybrook sẽ xem xét các 

chính sách kỷ luật và phúc lợi để đáp ứng các quy tắc về cơ hội bình đẳng. 

Chúng tôi sẽ hành động để đề cao nhân quyền trong chính sách của trường cũng như trong việc giảng dạy và trong 

các sinh hoạt giáo dục và văn hoá. Mục tiêu của chúng tôi là đề cao các giá trị như tự do, tôn trọng, bình đẳng và 

nhân phẩm cho mọi người.  

Thay mặt toàn thể cộng đồng nhà trường, hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường, hội phụ huynh và Hội Đồng Đại 

Diện Học Sinh ủng hộ chính sách này, và các nguyên tắc nhân quyền và việc thực thi các cơ hội bình đẳng, luôn tôn 

trọng tất cả các nguồn gốc đa văn của trường mà chính sách này nhắm tới. 

Chính sách này liên quan đến toàn bộ cộng đồng nhà trường, bao gồm nhân viên, học sinh, phụ huynh, thành viên 

hội đồng trường, nhân viên thầu, nhân viên tình nguyện và khách của trường. Chính sách này áp dụng cho việc giáo 

dục, việc tuyển dụng, đào tạo và các hoạt động trong chương trình giảng dạy ngoại khóa cả trong và ngoài trường. 

Theo chính sách này, mọi thành viên của Trường Braybrook có quyền học tập và làm việc trong một môi trường an 

toàn và khoan dung. Cùng với quyền lợi này, thành viên cộng đồng nhà trường có trách nhiệm tôn trọng và đề cao 

nhân quyền và có trách nhiệm tuân theo các chính sách này. 

Hiệu trưởng của Trường có trách nhiệm áp dụng chính sách này. 

Hiệu trưởng sẽ chỉ định một Điều Hợp Viên Cơ Hội Bình Đẳng phụ trách Chống Sách Nhiễu để hỗ trợ việc áp dụng 

chính sách này. 

Trường Braybrook khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường cố gắng giải quyết các khiếu nại và các 

mối quan ngại. Tất cả các khiếu nại sẽ được xử lý kín đáo, công bằng và nhất quán, và giải quyết càng nhanh càng tốt. 

Bất cứ thành viên nào của cộng đồng nhà trường có thiện ý nêu lên bất kỳ một vấn đề về kỳ thị, quấy nhiễu, bắt nạt 

hoặc phỉ báng sẽ không bị trù dập nếu không thì họ sẽ bị đối xử bất công hoặc bất lợi.  Tất cả các khiếu nại của nạn 

nhân sẽ được điều tra và giải quyết càng sớm càng tốt. 

Hiệu Trưởng, Các Khối-Lớp và Nhóm phụ trách Phúc Lợi có trách nhiệm điều tra các khiếu nại về kỳ thị, quấy 

nhiễu, bắt nạt, phỉ báng và trù dập. 

Thủ tục khiếu nại đưa ra phương hướng để giải quyết các hành vi không được chấp nhận. Các thủ tục này phải được 

toàn thể nhân viên nhà trường xem xét thường xuyên. 

Trường Braybrook sẽ theo dõi cách giải quyết khiếu nại và phúc lợi của những người có liên quan.  Trường sẽ xem 

xét thêm những cách giải quyết khác nữa nếu tiếp tục xẩy ra vấn đề. 

Trường Braybrook khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường cố gắng giải quyết khiếu nại và 

các mối quan ngại thông qua nhà trường nếu có thể.  Nếu cần thiết, có thể xin hỗ trợ thêm ở bên ngoài trường học. 

Nếu người khiếu nại không hài lòng với quyết định về khiếu nại của họ, họ có quyền yêu cầu xem xét lại.  Điều 

Hợp Viên Cơ Hội Bình Đẳng của trường có thể cung cấp thêm thông tin, tài liệu về việc tìm kiếm sự hỗ trợ bên 

ngoài nhà trường. (Tiêu chuẩn 3) 



3.3   Điều lệ về Nhân quyền và Trách nhiệm 

 Chúng tôi tôn trọng và đề cao bốn nguyên tắc cơ bản về nhân quyền và trách nhiệm sau đây (theo Hiến pháp của 

Đạo luật 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 hợp lý dựa trên nhân quyền và xem xét từng yếu tố sau đây: quyền không bị phân biệt 

đối xử; quyền riêng tư và bảo vệ uy tín; quyền tự do tư tưởng, suy nghĩ, tôn giáo, tín ngưỡng và quyền văn hoá.  

Nhân viên, học sinh và phụ huynh/người giám hộ hiểu rằng trên cơ sở nhân quyền họ có trách nhiệm tôn trọng nhân 

quyền của người khác. 

3.4 Học sinh Khuyết tật  

 Như đã nêu chi tiết trong các Tiêu chuẩn về Người Khuyết tật Giáo dục (Disability Standards for Education), chúng 

tôi cam kết "điều chỉnh hợp lý"  để thích ứng với một học sinh khuyết tật, cân bằng lợi ích của tất cả các bên bị ảnh 

hưởng, bao gồm cả những em học sinh khuyết tật, nhà trường, nhân viên và các học sinh khác. 

3.5  Bắt nạt và Sách nhiễu 

Các định nghĩa: 

Sách nhiễu là mọi hành vi bằng lời nói, thể chất hoặc tình dục (bao gồm cả cử chỉ), không được yêu cầu, không được đồng 

ý gây khó chịu cho một người.  Sách nhiễu có thể bao gồm cách nhìn chằm chằm làm khó chịu, liếc mắt hoặc gọi tên; đưa 

ra một nhận xét không mong muốn và khiêu khích; chất vấn hoặc trêu đùa về diện mạo, chủng tộc, sở thích tình dục, cuộc 

sống riêng tư hoặc gia đình; trưng bày vật liệu có hình ảnh bộ phận sinh dục; đụng chạm thân thể không mong muốn; và 

nắm lấy, đánh, đá, nhéo và đẩy. 

Bắt nạt là một hành vi lặp lại, về thể chất hoặc tâm lý, của một người yếu hơn bởi một người hoặc nhóm người mạnh 

hơn.  Bắt nạt có thể bao gồm việc công khai loại trừ một người ra khỏi nhóm; lấy hoặc phá tài sản của một người; trêu 

chọc; hung hăng nhìn chằm chằm; nắm lấy, đánh, đá, nhéo và xô đẩy. 

Bắt nạt Trên mạng là một dạng hiếp đáp, được thực hiện thông qua dịch vụ trên mạng internet như email, chat, nhóm 

thảo luận, mạng xã hội trực tuyến, tin nhắn hoặc các trang web. Nó cũng có thể bao gồm việc bắt nạt thông qua các công 

nghệ điện thoại di động như SMS.  Nó có thể liên quan đến văn bản hoặc hình ảnh (ảnh chụp, hình vẽ). Bắt nạt Trên mạng 

có thể bao gồm chế nhạo và chọc ghẹo; lan truyền tin đồn trên mạng; gửi tin nhắn không mong muốn và phỉ báng. 

Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường an toàn và thân thiện cho học sinh, nhân viên và phụ huynh và chúng tôi 

khuyến khích việc cư xử lịch sự, quan tâm và tôn trọng những người khác ở trường, ở nhà, trong cộng đồng và trên mạng. 

Chúng tôi mong các em học sinh nếu thấy một người khác đang bị sách nhiễu hoặc bắt nạt nên nói với nạn nhân rằng họ đã 

chứng kiến vụ này và khuyên họ nên báo cáo cho một người thích hợp, ví dụ: Chủ Nhiệm Cấp Lớp, Chủ Nhiệm Lãnh Đạo 

Cấp Lớp hoặc Nhóm phụ trách Phúc Lợi.  Người trông thấy mà không làm gì để ngăn chặn sự bắt nạt có thể góp phần làm 

vấn đề nghiêm trọng hơn vì họ giúp kẻ bắt nạt có người đồng tình đứng xem. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo 'Chính 

sách Chống Sách nhiễu và Chống lại sự Bắt nạt' và 'Chính sách Chống Sách nhiễu Tình dục' trong quyển nhật ký của trường) 

Bắt nạt Trên mạng 

Việc tham gia vào các hình thức gặp gỡ trên mạng (online spaces) – ở nhà hoặc ở trường - đòi hỏi học sinh cư xử một cách có 

trách nhiệm. Việc này bao gôm: 

• Ngôn ngữ họ sử dụng và những điều họ nói 

•  Cách họ đối xử với người khác 

•  Vào các trang mạng  thích hợp. 

Cư xử an toàn trên mạng có nghĩa là: 

•  Bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của họ 

• Bảo vệ sự riêng tư của người khác (điều này có nghĩa là không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hình ảnh của người khác) 

• Chủ động thông báo cho phụ huynh, người giám hộ hoặc giáo viên nếu họ có mối quan ngại về an toàn trên mạng 

Nếu học sinh bị sách nhiễu hoặc bắt nạt các em nên: 

•  Nói với người mà họ không thích những gì người đó đang làm và muốn họ dừng lại. 

•  Thảo luận vấn đề với giáo viên/Chủ Nhiệm mà các em cảm thấy thoải mái. Trong hầu hết các trường hợp, việc này 

sau đó sẽ được báo cho Nhóm phụ trách Phúc Lợi học sinh biết. 

•  Khi nào có thể, các em cần phải thu thập bằng chứng về việc bị bắt nạt trên mạng. 

 

Tất cả các mối quan ngại của học sinh sẽ được xem xét nghiêm túc và mọi khiếu nại sẽ được giữ kín. 

(Tham khảo Chính sách Chống Bắt Nạt và Sách Nhiễu và Chính sách Chống Sách Nhiễu Tình Dục) 

 



3.6  Quyền lợi và Trách nhiệm của Cộng đồng Nhà trường 

Các quy tắc của trường, giá trị, quyền hạn và trách nhiệm được quy định để học sinh có thể tận hưởng một môi trường 

học tập an toàn và tích cực để có thể đạt thành tích học tập cao và phát triển về mặt xã hội và tình cảm để giúp các em 

trở thành những người biết cách học tập tốt suốt đời.  Cẩm nang về Phúc lợi và Kỷ luật của trường nêu rõ cách giải quyết 

từng giai đoạn trong việc uốn nắn hành vi của học sinh và khuyến khích các hành vi tích cực.  Chúng tôi coi việc giảng 

dạy và làm gương các kỹ năng xã hội là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển nhân cách và uốn nắn hạnh kiểm 

hiệu quả.  Chúng tôi cam kết xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ giữa gia đình và nhà trường để đạt được 

kết quả tích cực cho tất cả học sinh. 

Quyền lợi và Trách nhiệm của Học sinh: 

Quyền lợi Trách nhiệm 

Học sinh có quyền: 

 Học tập trong một môi trường an toàn 

và đảm bảo, nơi học sinh có thể phát 

triển đầy đủ kiến thức và kỹ năng mà 

không bị hăm dọa, quấy rối, bắt nạt 

hoặc bắt nạt trên mạng 

 Tham gia đầy đủ vào chương trình 

giáo dục của trường 

 Nhận được sự hỗ trợ thích hợp để giải 

quyết các vấn đề liên quan đến nhà 

trường 

 Thường xuyên nhận phản hồi và đánh 

giá của giáo viên về sự tiến bộ trong 

học tập của mình 

(Tham khảo: Quy tắc Ứng xử) 

Học sinh có trách nhiệm: 

 Tuân theo Quy tắc Ứng xử của Học sinh (Nội quy của Học sinh), sự 

hướng dẫn của nhân viên và tuân theo 'Chính sách về Đồng phục và các 

Trang Phục khác' (như đã được nêu trong Quyển Nhật Ký của Trường) 

 Làm chủ hành vi và việc học tập của tự mình 

 Biểu hiện các hành vi tích cực, bao gồm lịch sự, quan tâm và tôn trọng 

các quyền lợi của bạn bè, giáo viên và tất cả thành viên của cộng đồng 

nhà trường 

 Giữ gìn môi trường trường học 

 Đi học thường xuyên và tham gia đầy đủ vào các chương trình học tập 

 Phát triển thành những người biết độc lập, những người đặt ra và đạt được 

các mục tiêu học tập cá nhân 

 Biểu lộ sự tôn trọng đối với tài sản và môi trường của nhà trường và 

những người khác 

 Phổ biến thông tin cho phụ huynh/người giám hộ 

Quyền lợi và Trách nhiệm của Giáo viên: 

Quyền lợi Trách nhiệm 

Giáo viên có quyền: 

 Giảng dạy trong một môi trường có 

trật tự và hợp tác 

 Được thông báo về các vấn đề liên 

quan đến học sinh trong phạm vi 

riêng tư mà có thể ảnh hưởng đến 

chương trình giảng dạy và học tập cho 

học sinh 

 Nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ từ 

cộng đồng nhà trường 

 

 

 

 

Giáo viên có trách nhiệm: 

 Tuân theo Quy tắc Ứng xử của Giáo viên do VIT đề ra và đạt Tiêu chuẩn 

Hành nghề, và giữ một vai trò chủ động, chuyên nghiệp và tích cực 

 Thực hiện Quy tắc Ứng xử của Học sinh một cách nhất quán và công bằng 

(Nội quy của Học sinh) 

 Trình bày, làm gương và dạy học sinh các giá trị của trường và hành vi 

xã hội tích cực 

 Khen ngợi những nỗ lực và kết quả của học sinh về mặt học tập và hạnh 

kiểm 

 Giới thiệu mục đích bài học ngay khi bắt đầu và truyền đạt rõ ràng những 

điều học sinh cần làm 

 Áp dụng các chiến lược giảng dạy hiệu quả và sử dụng dữ liệu đánh giá 

để thúc đẩy việc giảng dạy và học tập 

 Tạo và duy trì môi trường học tập an toàn và hứng thú 

 Duy trì việc đối thoại thường xuyên và mang tính chất xây dựng với học 

sinh và phụ huynh về việc học tập, tinh thấn học tập và phúc lợi của các em 

Giúp các em tìm đến các dịch vụ hỗ trợ thích hợp (các tiêu chuẩn 4, 5 và 6) 

Quyền lợi và Trách nhiệm của Cha mẹ và Người giám hộ: 

Quyền lợi Trách nhiệm 

Cha mẹ và người giám hộ có quyền: 

 Mong con của họ sẽ được giáo dục 

trong một môi trường an toàn và hòa 

hợp với sự nhã nhặn, quan tâm và tôn 

trọng quyền lợi của người khác 

 Được nhận phản hồi chính xác, kịp 

thời và mang tính xây dựng về việc 

học của con em họ 

Cha mẹ và người giám hộ có trách nhiệm: 

 Đảm bảo con em đến trường đúng giờ 

 Đảm bảo con em đi học hàng ngày 

 Bày tỏ mối quan tâm tích cực trong việc học tập và tiến bộ của con mình 

 Trao đổi thường xuyên với nhân viên nhà trường về việc học tập, hứng 

thú của các em trong việc học và phúc lợi của con em mình, bao gồm 

thông báo cho nhà trường nếu học sinh vắng mặt  

 Biểu dương và làm gương những hành vi và giá trị tích cực 



Phần 4: Mục đích cùng nhắm tới 

Trường Braybrook đã đặt ra những việc cần làm chung để đảm bảo việc học tập, sự an toàn và các quyền lợi của tất cả học 

sinh đều được tôn trọng.  Những việc này có ý nghĩa tích cực vì nó đưa ra những tiêu chuẩn và cách hành xử phù hợp cho 

cộng đồng nhà trường.  Những việc cần làm chung của chúng tôi nhằm hỗ trợ học sinh và gia đình gia nhập cộng đồng nhà 

trường từ nhiều nguồn gốc, cộng đồng và đã qua những trải nghiệm khác nhau. 

Các giá trị của cộng đồng Trường Braybrook được thể hiện qua những tiêu chuẩn về hạnh kiểm sau đây: 

SỰ TÔN TRỌNG 

 Cư xử một cách có trách nhiệm, công bằng và đối xử với mọi người một cách tôn trọng nhau 

 Tôn trọng những quan điểm của nhau 

 Làm gương trong mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau 

 Hộ trợ người khác đạt được tiềm năng đầy đủ của mình 

SỰ ĐA DẠNG 

 Chấp nhận sự khác biệt cá nhân và chào đón các nền tảng văn hóa khác nhau 

 Đánh giá cao sự đa văn của mỗi cá nhân và tập thể 

 Nhận thức được mọi người đều có khả năng cống hiến và có thể trải nghiệm sự thành công 

SỰ KIÊN NHẪN 

 Tìm tòi để đạt được thành công, làm việc chăm chỉ, theo đuổi mục đích để đạt kết quả xuất sắc 

 Đi học thường xuyên chỉ vắng mặt vì bệnh tật 

 Đề cao đạo đức làm việc mạnh mẽ bằng cách phát triển tính kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm 

NIỀM TỰ HÀO 

 Thể hiện lòng tự hào và cam kết với cộng đồng nhà trường 

 Cố gắng để trở thành những người tự giác học tập 

 Ưa thích và ham muốn học tập 

 Coi việc học như một thói quen suốt đời 

 Biểu lộ trách nhiệm công dân trong mọi mặt của đời sống học đường 

SỰ THÀNH CÔNG 

 Trở thành những học sinh có thói quen học tập độc lập và lâu dài 

 Phát triển tinh thần lành mạnh có óc sáng kiến, tự tin, có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đưa ra quyết định 

 

Những việc phải làm - Nhân viên nhà trường: 

Tham Dự Hiện Diện Thái Độ 

 Phát triển các phương pháp sư phạm 

linh hoạt để thu hút học sinh có trình độ 

khác nhau 

 Cung cấp chương trình học tập và đánh 

giá để thử thách và mở rộng việc học 

của học sinh 

 Phát triển các mối quan hệ tích cực và 

có ý nghĩa với học sinh để tăng cường    

sự lý thú cho học sinh, hổ trợ tinh thần 

và việc học của các em 

 Đẩy mạnh việc đi học 

thường xuyên 

 Giám sát và theo dõi việc 

nghỉ học của các em 

 Sử dụng Chính sách Khuyến khích các 

em học tập hứng thú như là một cơ sở để 

thương lượng với học sinh về những việc 

các em cần thực hiện trong lớp học  

 Dạy học sinh năng lực xã hội thông qua 

nội dung chương trình giảng dạy và 

phương pháp sư phạm 

 Áp dụng những chiến lược để uốn nắn 

hạnh kiểm qua việc cho các em biết phải 

cư xử như thế nào và tập trung hổ trợ để 

các em có hành vi tích cực 

 Xây dựng một bầu không khí học đường 

với các nhân viên khác của trường để 

chia sẻ các kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn 

nhau để rút kinh nghiệm về việc uốn nắn, 

dạy dỗ học sinh của mình 

 Tham khảo các nhân viên thích hợp (ví 

dụ như các Cấp-lớp và Nhóm Phúc Lợi) 

khi cần thiết 

 

(Tham khảo: Hoạt Động của Giáo Viên và Hệ Thống Hỗ Trợ của Trường ) 



Những việc phải làm - Học Sinh: 

Tham Dự Hiện Diện Thái Độ 

 Phải đặt kỳ vọng cao vào việc học 

 Tôn trọng, đánh giá cao và học hỏi từ 

sự khác biệt của người khác 

 Đi học hàng ngày 

 Cung cấp giấy chứng nhận y 

tế hoặc lời giải thích từ cha 

mẹ/người giám hộ ngay khi 

trở lại trường sau khi vắng 

mặt 

 Đến trường và vào mỗi lớp 

học đúng giờ và chuẩn bị sẵn 

sàng cho các giờ học đầy đủ 

 Hỗ trợ việc học của nhau theo lối cư xử 

nhã nhặn và tôn trọng 

 Phải hiểu rằng bắt nạt (bao gồm cả bắt 

nạt trên mạng), bạo lực, gây thiệt hại về 

tài sản, ngôn ngữ không thích hợp và làm 

gián đoạn sự học tập của các học sinh 

khác là không thể chấp nhận 

 Đóng góp vào môi trường học tập tích 

cực an toàn, toàn diện và vui vẻ 

 Tuân theo Nội Quy Ứng Xử của Học 

Sinh (Nội Quy dành cho Học Sinh), 

Chính Sách Chống Sách Nhiễu và Bắt 

Nạt và Quy Tắc về việc mặc  Đồng Phục 

(có trong quyển Nhật Ký của Trường) 

(Tham khảo: Chính sách về Ma Túy) 

Những việc phải làm - Cha Mẹ/Người Giám Hộ: 

Tham Dự Hiện Diện Thái Độ 

 Tham gia tích cực trong việc hỗ trợ 

học tập của con mình bằng cách xây 

dựng mối quan hệ tích cực với trường 

 Tham dự các buổi họp Phụ 

huynh/Giáo viên, các hoạt động và 

liên hoan của trường 

 Hỗ trợ nỗ lực của trường để giáo dục 

các em sống trong một môi trường đa 

văn bằng cách đề cao sự hiểu biết và 

tôn trọng lẫn nhau           

 Đảm bảo con em mình đi học 

hàng ngày 

 Cung cấp giấy chứng nhận y 

tế hoặc lời giải thích lý do 

ngay khi trở lại trường sau 

khi vắng mặt 

 Đảm bảo con em mình đến 

trường và vào mỗi lớp học 

đúng giờ và chuẩn bị sẵn sàng 

cho các giờ học  

 Tìm hiểu nội quy ứng xử của nhà trường 

 Khuyến khích các hành vi tích cực trong 

mọi thời điểm và ủng hộ quyết định của 

trường về phúc lợi và kỷ luật 

 

5. Hành động của trường và biện pháp kỷ luật học sinh 

Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ học sinh đi học chuyên cần, tham gia học tập và có thái độ tích cực qua việc thi hành 

những chính sách có quy mô toàn trường, bao gồm các biện pháp sau: 

• Thiết lập một môi trường học tập an toàn, bảo đảm và toàn diện 

• Làm gương, giảng dạy và khuyến khích các em tôn trọng giá trị, quyền lợi và trách nhiệm của trường cùng chia xẻ  

nguyện vọng chung như đã nêu trong chính sách này 

• Giảng dạy các kỹ năng xã hội như lắng nghe người khác, yêu cầu giúp đỡ, thay phiên nhau và chia sẻ nguồn lực của 

trường 

• Khen ngợi các hành vi tích cực và trân trọng những nỗ lực và thành tựu đạt được 

• Không tán thành các hành vi không đứng đắn 

• Cho học sinh được quyền tham dự vào các hoạt động lãnh đạo và đưa ra quyết định của trường 

• Theo dõi, đo lường và trao đổi sự tiến bộ với học sinh và phụ huynh/người giám hộ và phát hiện các học sinh có nguy 

cơ nghỉ học 

• Giám sát, ghi lại và nói chuyện với cha mẹ về sự vắng mặt của học sinh 

• Xác định các học sinh có các hành vi "có nguy cơ" và chuyển qua Nhóm phụ trách Phúc lợi của các em khi cần thiết 

 

Biện pháp kỷ luật - đình chỉ và đuổi học 

Chúng tôi chỉ loại trừ học sinh ra khỏi trường trong trường hợp nếu tất cả các biện pháp khác đã được thi hành mà không 

thành công hoặc nếu việc đình chỉ học sinh ngay lập tức là hành động thích hợp duy nhất để ứng phó với hành vi của học 

sinh và khi chúng tôi bắt buộc tuân theo các quy định của Bộ. 

Khi áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với các hành vi không thể chấp nhận, hoàn cảnh cá nhân, việc làm của học sinh và 

nhu cầu và quyền lợi của các thành viên khác trong cộng đồng nhà trường luôn luôn được xem xét. Biện pháp kỷ luật được 

áp dụng để tạo cơ hội cho tất cả học sinh học tập, đảm bảo sự an toàn của nhân viên và học sinh và giúp học sinh có trách 

nhiệm về việc làm của mình.



Biện Pháp Kỷ luật, có thể được sử dụng trước khi bị đình chỉ, bao gồm: 

   Rút lại các quyền lợi 

 Rút ra khỏi lớp học nếu hành vi của học sinh có ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi học tập của học sinh khác hoặc khả 

năng của một giáo viên giảng dạy trong một lớp học.  Lúc nào thích hợp, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được thông 

báo về vấn đề này. 

 Bị phạt: Học sinh có thể bị yêu cầu làm bài ở trường mà em chưa làm xong trong lớp hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác 

trong một thời gian và địa điểm hợp lý, theo chỉ dẫn của giáo viên. Không quá một nửa thời gian của giờ chơi dùng cho 

công việc này, và trong trường hợp bị phạt sau giờ học, học sinh sẽ bị giữ lại không quá 45 phút.  Học sinh sẽ được giám 

sát trong khoảng thời gian bị phạt.  Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ được thông báo ít nhất một ngày trước khi bị phạt 

sau giờ học và trong những hoàn cảnh gia đình có trở ngại khi các em bị phạt sau giờ học; chúng tôi sẽ cố gắng thương 

lượng với cha mẹ hoặc người giám hộ các biện pháp kỷ luật khác để thay thế  

 Học sinh có thể cần phải làm bản tự đánh giá hạnh kiểm. 

Đình chỉ học tập - Quy định hướng dẫn 

Khi hiệu trưởng quyết định rằng việc đình chỉ học là hợp lý, một cuộc họp giữa Nhóm hỗ trợ học sinh sẽ được thu xếp để 

đưa ra Thông báo Đình chỉ, giải thích lý do đình chỉ học tập, chi tiết cụ thể số ngày nơi nào học sinh sẽ bị đình chỉ , cung 

cấp chi tiết về các dịch vụ hỗ trợ thêm, và thảo ra một Kế hoạch Học tập lúc Vắng mặt của Học sinh nêu rõ những bài làm 

ở trường em cần làm trong thời gian bị đình chỉ . 

Trong trường hợp nếu học sinh gây ra nguy cơ đáng kể về sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của bản thân, nhân viên hoặc những 

học sinh khác, hiệu trưởng có thể đình chỉ học sinh ngay lập tức, triệu tập một cuộc họp Nhóm hỗ trợ học sinh trong vòng 

48 tiếng bàn về học sinh bị đình chỉ học tập.  Khi một học sinh bị đình chỉ học tập thì thời gian cần thiết phải ngắn nhất.  

Nếu việc đình chỉ học tập trong năm ngày, thì một cuộc họp Nhóm hỗ trợ học sinh sau khi đình chỉ học tập cũng sẽ được 

triệu tập. 

Để xác định xem có nên đình chỉ học tập học sinh tại trường hay đình chỉ học tập ngoài trường, chúng tôi sẽ xét đến các 

ảnh hưởng về giáo dục, xã hội và tình cảm đối với học sinh bị đình chỉ và cộng đồng nhà trường. 

Đuổi Học – Các Quy định hướng dẫn 

Hiệu trưởng có thể đuổi học một học sinh nếu, khi đi học, đi tới hay đi về từ trường hoặc tham gia bất cứ sinh hoạt nào 

khác của trường ngoài trường (bao gồm đi tới hay đi về từ nơi sinh hoạt đó),  nếu học sinh này làm bất cứ điều gì sai trái 

dẫn tới việc em bị đình chỉ học và hành vi vô kỷ luật của học sinh này nghiêm trọng đến nỗi, việc giáo dục em này không 

quan trọng bằng việc đảm bảo sức khoẻ, an toàn và phúc lợi của các nhân viên và học sinh cũng như nhu cầu duy trì chương 

trình giảng dạy hiệu quả của trường thì quyết định đuổi học em này là cách duy nhất. 

Cuộc họp của Nhóm hỗ trợ Học sinh sẽ được tổ chức để giải thích việc đuổi học và cung cấp cho học sinh và phụ huynh 

hoặc người giám hộ một Thông báo Đuổi học. Các thỏa thuận chuyển trường sau đó sẽ được bàn thảo để học sinh bị đuồi 

học có cơ hội tiếp tục đi học, huấn nghệ hoặc kiếm việc làm. 

Các chính sách liên quan khác của trường 

• Chính sách giải quyết những tình huống nghiêm trọng 

• Chính sách Phòng Chống Tự Sát 

• Chính sách Y tế và An toàn Lao động 

• Chính sách Giáo dục về Ma túy 

 

Phụ Lục 1 

 

Tiêu chuẩn An toàn cho Con em 

1. Các chiến lược nhằm củng cố một môi trường an toàn cho trẻ em qua việc sắp xếp điều hành hiệu quả 

2. Chính sách An toàn Trẻ em hoặc Bản cam kết về An toàn Trẻ em 

3. Nội quy Ứng xử nêu rõ những việc phải làm để có hành vi thích hợp với trẻ em 

4. Kiểm tra, theo dõi, huấn luyện và sử dụng các nguồn nhân lực khác như đội ngũ nhân viên đang làm việc hoặc mới 

tuyển dụng để giảm thiểu nguy cơ lạm dụng trẻ em 

5. Tiến trình giải quyết và tường trình lại các trường hợp nghi là có lạm dụng trẻ em 

6. Chiến lược để xác định và giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ lạm dụng trẻ em 

7. Các chiến lược nhằm thúc đẩy sự tham gia và trao quyền cho trẻ em 


