School Community Charter

Сургууль хамт олны мөрдөх Дүрэм
Collaborative. Respectful. Communication.
Хамтарсан.

Хүндэтгэлтэй. Харилцаа холбоо.

NSW муж дахь улсын сургуулиуд нь сурагчдын сурах орчин нөхцөл нь хамтарсан,
дэмжлэгтэй, харилцан уялдаа холбоотой байгаа эсэхт ач холбогдол өгөн ажилладаг
төдийгүй энэхүү дүрэмд эцэг эх, асран халамжлагч, сурган хүмүүжүүлэгчид болон
сургуулийн ажилтны хариуцлагыг тусгайлан зааж өгсөн байдаг

Сургуулиуд ямар орчныг
бүрдүүлдэг вэ

Эерэг орчин

NSW мужийн улсын сургуулиуд нь
сурагчдын суралцах нөхцөлийг дэмжсэн
эерэг орчинг бий болгохын тулд
сурагчид, сургуулийн ажилчин албан
хаагчид болон нийт хамт олныг дэмжиж
ажилладаг.

Эцэг эхчүүд болон сургууль
хамтран ажилласнаар хамгийн
чанартай боловсролыг бий
болгодог.
Сургууль хамт олны мөрдөх дүрэм нь
NSW Department of Education буюу тус
мужийн боловсролын тэнхимийн 2018
– 2022 оны стратегийн төлөвлөгөөтэй
нийцсэн байдаг.

Бид нэг
нэгэнтэйгээ
харилцан
хүндэтгэлтэйгээр
харьцдаг.

Эерэг суралцах орчныг бүрдүүлэн,
сурагчдын суралцах явц болон
сургуулийн мэдээллийг эцэг эх
болон асран хамгаалагчдад байнга
мэдээлж байх нь NSW мужийн улсын
сургуулиудын хувьд ихээхэн чухал юм.
Эцэг эх болон асран хамгаалагчид
биднээс юуг хүлээж болох вэ?
•
Сурагчийн сурах орчныг дэмжин
бидэнтэй хамтран ажиллахад танд
манай сургуулиудын хаалга үргэлж
нээлттэй байх болно.
•
Сургуулийн ажилтны зүгээс,
хэрэгтэй мэдээллийг цаг алдалгүй
эелдэг байдлаар танд хүргэж байх
болно.
•
Сургуулийн ажилтантай тогтоох
мэргэжлийн харилцаа нь ил тод,
шударга, харилцан хүндэтгэлтай
байдал дээр суурилсан байна.
•
Хүн бүртэй тэгш харьцана. Бид
ялгаатай байдлыг хүндэтгэн
ойлгож, хүлээцтэй хандахыг
зорьдог.

Бид сурагчид
болоод багш
ажилчдын
сайн сайхныг
чухалчлан авч
үздэг.
Аюултай зан
байдал

нь манай
сургуулиудад хүлээн
зөвшөөрөгддөггүй.

Бид
сургуультай
хамтран
ажилладаг

NSW мужийн улсын сургуулиуд багш ажилтан, сурагчид
гэх мэт хамт олны бүхий л гишүүдэд хүндэтгэлтэйгээр
хандсан суралцах орчин бүрдүүлэх тал дээр анхааран
ажилладаг.
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Бид хамтран
сурах орчинг бий
болгон ажилладаг

Сурагчийн
суралцах
чадамжийг
дэмжихийн тулд
бид бүхий л
талуудтай хамтран
ажилладаг.

Бид бүгдээрээ
өөрсдийн
гэсэн үүрэг
оролцоотой

Манай сургуулиудтай харилцаа холбоотой байх
Манай ажилчид танд бүрэн анхаарлаа хандуулан тантай харилцах цагийг тусгайлан гаргах
болно. Хэрэв манай ажилтан хичээл зааж байх эсвэл өөр ямар нэгэн ажил хийж байвал
таны асуултанд нэн даруй хариулах боломжгүй байж болохыг анхааралдаа авч үзнэ үү.
Манай сургуулиудтай бичгээр холбогдохыг, уншихад хялбар, тохиромжтой, амар арга
гэж бид үздэг.Та сургуультайгаа и-мэйл буюу цахим шуудан, олон нийтийн цахим сүлжээг
ашиглан зөв боловсоноор харьцаж, сургуульд зохиогдож буй арга хэмжээнүүдийн
мэдээллүүдийг авах боломжтой.
Эцэг эх, асран хамгаалагчид болон сурагчдын санал гомдлыг бид хэрхэн барагдуулдаг
талаарх хэрэгтэй мэдээллүүдийг доорх холбоосоор харна уу.
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-andsuggestions/guide-for-parents-carers-and-students

Хүндэтгэлтэй харилцаа бол эрх
Ажлын байрандаа хүн бүр хүндлэгдэх эрхтэй. Зохисгүй авир, доромжилсон зан үйл нь манай
сургуулиудад огт хүлээн зөвшөөрөгддөггүй, байх ёсгүй үйлдэл мөн.
Манай сургуулиуд нь зохисгүй харилцаа үүссэн нөхцөлд сурагчид, ажилчин албан хаагчдын
эрүүл мэнд болоод сайн сайхны төлөө зохих арга хэмжээ авах болно. Үүнд тухайн хүнийг
сургуультай холбогдохыг хориглох арга хэмжээ авч болох бөгөөд илүү ноцтой асуудлууд
дээр NSW мужийн цагдаад хандах хүртэл арга хэмжээ авдаг болно.

Зохисгүй харилцаанд доорх авир үйлдлүүд хамаарагдаж болох
ч зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй:
•
•
•
•

Ууртай түрэмгий эсвэл айлган заналхийсэн үйлдэл, жишээлбэл хүч хэрэглэх,
заналхийлсэн дохио зангаа үзүүлэх эсвэл биед хэт ойртох, хүрэх гэх мэт
Ууртай түрэмгий эсвэл айлган заналхийсэн үг хэллэг хэрэглэх. Үүнд бүдүүлэг хараалын үг
хэрэглэх, арьс өнгө болон хүйсээр ялгаварлан гадуурхсан, доромжилсон байдлаар үзэл бодлоо илэрхийлэх.
Сургуулийн ажилтан, багш сурагчидтай тэдний шашин шүтлэг болон хөдөлмөрийн чадваргүй зэргээс нь
шалтгаалан өөрөөр харьцах.
Зохисгүй болон цагийг дэмий үрсэн харилцаа.

Хамтарсан.
Хүндэтгэлтэй.
Харилцаа холбоо.
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