
Phòng cháy chữa cháy
Nếu nghe thấy chuông báo cháy, hãy di chuyển đến 
cửa thoát hiểm gần nhất. Học sinh sẽ được hướng dẫn 
đến Sân bóng đá (điểm tập kết) và được yêu cầu chờ 
cho tới khi nhận được thông báo cụ thể. Học sinh 
không được trở lại lớp học cho đến khi nhận được 
thông báo an toàn. Nếu nhìn thấy đám cháy, hãy bật 
chuông báo cháy bằng cách bật trong số các báo 
động cháy.

Cách ly khẩn cấp

Trong trường hợp Khuôn viên trường phải thực hiện 
cách ly, vui lòng tuân thủ theo hướng dẫn của nhân 
viên RGS Vietnam.

Không học sinh nào phải chịu sư xâm phạm, dù ở nhà 
hoặc tại trường. Mọi nhân viên trong trường đều có 
nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho mọi học sinh.
Thông tin này được ban hành để đảm bảo mọi cá 
nhân hiểu được những điều Nhà trường mong đợi. Vui 
lòng liên hệ với Nhà trường nếu nhận thấy thông tin 
nào chưa rõ ràng, và lưu giữ tờ thông tin này để có thể 
đọc lại khi cần thiết.
Nếu lo lắng về sự an toàn của bất kỳ ai trong trường, 
cá nhân phải thông báo tới một trong số các thầy cô 
trong danh sách dưới đây.

Mọi cá nhân đều có trách nhiệm
bảo vệ trẻ em

Mọi học sinh có quyền được phát triển một 
cách lành mạnh và an toàn

Không được hút thuốc
trong khuôn viên Nhà trường
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Hướng dẫn về An toàn trường học

Với cương vị Nhà trường, chúng tôi cam kết an toàn và 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh và nhân viên. Tờ 
thông tin này sẽ cung cấp khuyến cáo và thông tin 
hữu ích.

Trách nhiệm của Nhà trường là gì?

Tất cả các cá nhân tiếp xúc trực tiếp với học sinh 
hằng ngày, dù được trả lương hay tự nguyện, đều có 
nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn và đề cao quyền lợi 
của trẻ em.
Chính sách An toàn học đường được đăng tải trên 
trang web Nhà trường và bản cập nhật được cung cấp 
bởi Văn phòng Hành chính.

Đối tượng cần được bảo vệ là ai?

Trẻ em và thanh thiếu niên là những cá nhân gặp phải 
hoặc có khả năng bị “tổn thương rõ ràng”, ở nhà hoặc 
các địa điểm khác. Sự xâm phạm này bao gồm lạm 
dụng thể chất, tình dục, tình cảm hoặc bị bỏ rơi, điều 
này có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe và sự phát triển 
của trẻ bị suy giảm trầm trọng.
Điều này có thể nhận biết được khi chúng ta chú ý đến 
các vấn đề tại nhà hoặc ở địa điểm khác nơi dẫn đến 
các lý do hoặc vấn đề về học sinh.
Hãy chú ý đến những vết bầm tím không rõ nguyên 
nhân hoặc thay đổi trong hành vi và thái độ của trẻ. Đôi 
khi trẻ thể hiện qua hành vi hung hăng, trở nên khép 
mình hoặc từ chối giao tiếp hay không thể tập trung.

Chúng ta nên làm gì khi quan ngại về một học sinh?

Mỗi trường học đều có Ban An toàn Học đường (DSL) 
được đào tạo chuyên biệt về Bảo vệ quyền trẻ em.
Tại RGS Việt Nam, Ban An toàn Học đường gồm có 
thầy Colin BRADSHAW BASTIDA, thầy Simon SHARP, 
cô Gemma SCOTT, cô Nikki, FARRER, cô Gita 
GEMUTE, cô Tiffany GILLILAND, cô Dee MCCABE & 
thầy Hayden SCHULZE. Bất kỳ ai gặp vấn đề, ngay lập 
tức liên hệ với một trong số những thành viên trên.

Hành vi đúng mực của người lớn

Những mối quan hệ đúng mực với trẻ em được xây 
dựng trên niềm tin và sự tôn trọng. Không bao giờ 
hẹn gặp học sinh một mình. Không sắp xếp cho học 
sinh đi cùng xe ô tô. Tránh thể hiện quá gần gũi, bởi 
vì điều này có thể vô tình dẫn đến sự hiểu nhầm.
Bất kỳ hành vi xâm hại tình dục nào với một học sinh 
đều là không phù hợp và phạm pháp.

An toàn trực tuyến và các thiết bị di động

Học sinh cần phải tuân thủ các quy định sau:
� Giao tiếp giữa trẻ và người lớn, bằng mọi hình thức, 

phải thông qua phương tiện phù hợp và rõ ràng  (ví 
dụ qua email học sinh mà Nhà trường cung cấp)

� Không quay phim, chụp ảnh khi chưa được sự cho 
phép của thành viên Ban Lãnh đạo - không được 
chụp ảnh học sinh và chia sẻ khi chưa được phép

� Phòng vệ sinh và khu vực thay đồ của học sinh là 
“khu vực không được dùng thiết bị điện thoại”

� Không trao đổi email cá nhân, số điện thoại hoặc 
thông tin mạng xã hội với học sinh.

Giá trị quốc tế cốt lõi

Tại RGS Vietnam, chúng tôi khuyến khích mọi cá nhân 
thể hiện lòng khoan dung và sự tôn trọng quyền của 
người khác, không làm xói mòn các giá trị của người 
Việt, Anh hay Quốc tế, bao gồm quyền và nghĩa vụ, 
pháp quyền, tự do cá nhân, tôn trọng lẫn nhau, và 
khoan dung với những cá nhân có hoàn cảnh xuất 
thân khác. 
Người lớn phải đảm bảo rằng trẻ sẽ không bị lợi dụng 
niềm tin bởi vì các con dễ bị tổn thương hoặc lợi dụng 
chúng để dẫn tới việc vi phạm pháp luật.

Lưu ý rằng cán bộ nhân viên sẽ chỉ sử dụng 
các nhà vệ sinh dành riêng
cho nhân viên.

Khách đến trường luôn phải đi cùng 
cán bộ nhân viên RGS Vietnam.

Chúng ta nên làm gì khi học sinh chia sẻ?

� Lắng nghe và không phán xét.
� Tôn trọng những chia sẻ của con
� Giải thích với con rằng chúng ta sẽ không giữ bí 

mật và sẽ chuyển thông tin đến những người sẽ 
hướng dẫn chúng ta phải làm gì

� Không tra khảo con và hỏi các câu hỏi dẫn dắt 
như :”Họ làm gì tiếp theo?”

� Không hứa hẹn rằng mình sẽ nói với người khác, 
nhưng nói với chúng những gì mình sẽ làm

Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

Tìm cách liên hệ với Ban An toàn học đường sớm 
nhất có thể và truyền tải thông tin đến họ. Thông tin 
và những lo ngại của bạn có thể sẽ cần được ghi lại 
hoặc nếu học sinh chia sẻ, chúng ta cần viết lại 
những lời các con đã nói với chúng ta.

Cáo buộc chống lại hoặc lo ngại về những người khác

Chúng ta cần báo cáo những vấn đề ở mức độ thấp 
hoặc những cáo buộc đối với Giám đốc Học thuật. Nếu 
có những mối lo ngại liên quan đến Giám đốc Học 
thuật, vui lòng liên hệ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bà 
Mai Bích Thủy qua địa chỉ email 
hosoffice@reigategrammar.edu.vn


