
Hiến chương  
Cộng đồng Trường 

Collaborative.  Respectful.  Communication.
Hợp tác. Tôn trọng. Liên lạc.

Hiến chương Cộng đồng Trường sau đây nêu khái quát trách nhiệm của các 
phụ huynh, người chăm sóc, các chuyên viên giáo dục và nhân viên trường 
tại các trường công lập NSW nhằm đảm chắc môi trường học tập có tính 
cách hợp tác, hỗ trợ và gắn kết.

Trường chúng tôi cung ứng 
những gì

Các trường công lập NSW giúp tạo ra 
các môi trường tích cực cho học sinh, 
nhân viên và toàn thể cộng đồng trường 
nhằm để hỗ trợ việc học tập của học 
sinh. Chúng tôi nỗ lực công tác để đảm 
chắc rằng mọi học sinh đều được chúng 
tôi biết đến, trân trọng và chăm sóc.

Việc giáo dục tốt đẹp nhất sẽ xảy 
ra khi phụ huynh và nhà trường 
hợp tác với nhau.

Hiến chương Cộng đồng Trường 
phù hợp với Kế hoạch Sách lược 
2018 – 2022 của NSW Department of 
Education (Bộ Giáo dục NSW).

Môi trường tích cực

Điều quan trọng là các trường công lập 
NSW phải là các môi trường tích cực và 
phụ huynh và người chăm sóc đều nhận 
được thông tin về sự tiến triển của học 
sinh và các thông báo của trường. 

Phụ huynh và người chăm sóc có thể kỳ 
vọng:
• được chào đón vào trường chúng tôi 

để cùng hợp tác nhằm thúc đẩy việc 
học hỏi của học sinh.

• việc liên lạc/giao tiếp từ nhân viên 
trường sẽ đúng lúc, lịch sự và nhiều 
thông tin hữu ích.

• mối quan hệ chuyên môn với nhân 
viên trường được dựa vào sự minh 
bạch, thành thật và tôn trọng lẫn 
nhau. 

• được đối xử công bằng. Chúng tôi 
khuyến khích tinh thần khoan dung 
và hiểu biết vì chúng tôi tôn trọng 
sự đa dạng.

Chúng ta  
đối xử với nhau 
một cách tôn 
trọng

Sự an lành của 
tất cả học sinh 
và nhân viên là 
điều ưu tiên của 
chúng tôi

Hành vi  
không an toàn
là việc không chấp 
nhận được tại các 
trường của chúng ta

Chúng ta 
cùng hợp tác 
với trường

Đảm chắc môi trường học hỏi đầy tôn trọng cho tất cả 
thành viên của cộng đồng các trường công lập NSW.
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Chúng ta 
tạo ra các 
môi trường 
học hỏi hợp 
tác

Tất cả 
chúng ta 
đều góp 
một vai trò

Chúng ta  
hợp tác làm việc 
để thúc đẩy  
sự học tập  
của học sinh

Việc liên lạc với các trường chúng tôi

Nhân viên sẽ dành ra thì giờ thảo luận với quý vị vào lúc họ có thể dành trọn vẹn sự chú ý 
cho quý vị. Vui lòng nhớ rằng khi nhân viên đang trong lớp hoặc xử trí các vấn đề khác, họ 
có thể không tiện trả lời ngay các câu hỏi của quý vị.

Các nhà trường và cộng đồng của chúng tôi sẽ đảm chắc rằng việc liên lạc qua văn bản 
được thích đáng, công bằng và dễ đọc. Chúng tôi khuyến khích quý vị dùng email và 
phương tiện truyền thông xã hội một cách thích hợp để nối kết với nhà trường và luôn được 
cập nhật về các sự kiện sắp tới trong cộng đồng trường.

Xem hướng dẫn của chúng tôi cung ứng các thông tin hữu ích cho phụ huynh, người chăm 
sóc và học sinh về tiến trình phàn nàn:   
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-
and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students

Liên lạc một cách tôn trọng là một quyền hạn

Tại tất cả nơi làm việc, người ta có quyền được cảm thấy họ được tôn trọng. Các hành vi 
nào không chấp nhận được và hành vi xúc phạm là những việc không được phép xảy ra tại 
các cộng đồng trường của chúng ta.

Nhằm đảm bảo sự an lành của học sinh, nhân viên và cộng đồng tại các trường của chúng 
ta, sẽ có các bước được thực hiện để xử trí các hành vi nào không chấp nhận được. Việc 
này có thể gồm có hạn chế sự liên lạc với cộng đồng trường, hoặc trong trường hợp nghiêm 
trọng hơn, có thể chuyển đến Cảnh sát NSW.

Các hành vi không chấp nhận được có thể gồm, nhưng không chỉ, 
những việc như sau: 
• Các hành động hung hăng hoặc hăm dọa, chẳng hạn như bạo hành, cử chỉ hăm dọa hoặc 

tiếp cận cơ thể.
• Từ ngữ hung hăng hoặc hăm dọa, kể cả việc sử dụng lời lẽ thô tục, đưa ra các nhận xét kỳ thị phái tính, chủng 

tộc hoặc xúc phạm hoặc có giọng điệu thô lỗ.
• Đối xử với các thành viên của cộng đồng trường một cách phân biệt do các khía cạnh chẳng hạn như tôn giáo 

hoặc khuyết tật của họ.
• Liên lạc một cách không thích đáng và phí thì giờ.
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Hợp tác.
Tôn trọng.
Liên lạc.
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