
Αντιρατσιστική πολιτική 

Το Υπουργείο Παιδείας απορρίπτει κάθε μορφή ρατσισμού και δεσμεύεται για την εξάλειψη 
όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων στα δημόσια σχολεία της NSW. Η Anti-Racism Policy 
(Αντιρατσιστική Πολιτική) του Υπουργείου έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κανένας μαθητής, 
εργαζόμενος, γονέας, φροντιστής ή μέλος της κοινότητας δεν θα βιώσει ρατσισμό μέσα στο 
σχολικό περιβάλλον.  
Η πολιτική ζητά από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του 
ρατσισμού, επιδεικνύοντας σεβασμό για το πολιτισμικό, γλωσσικό και θρησκευτικό υπόβαθρο των 
άλλων, και συμπεριφορά με τρόπους που προάγουν την αποδοχή και την αρμονία στο σχολικό 
περιβάλλον.
Κάθε σχολείο έχει έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας Κατά του Ρατσισμού (Anti-Racism Contact Officer 
(ARCO)) ο οποίος είναι εκπαιδευμένος να βοηθά στην καταπολέμηση του ρατσισμού και να 
υποστηρίζει τη σχολική κοινότητα κατά την υποβολή παραπόνων για ρατσισμό στα σχολεία. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και το ρόλο του ARCO ανατρέξτε στην Anti-
Racism Policy - Information for parents and carers (Αντιρατσιστική Πολιτική - Πληροφορίες για 
γονείς και φροντιστές).
Σας ευχαριστώ που μας βοηθάτε να διατηρήσουμε ένα θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον στο 
οποίο απορρίπτονται όλες οι μορφές ρατσισμού. Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου 
εάν εσείς ή το παιδί σας βιώσετε οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού, δείτε οποιονδήποτε να βιώνει 
ρατσισμό στο σχολείο μας ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη.

Με εκτίμηση

Διευθυντής

Βοήθεια διερμηνέα

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες και χρειάζεστε διερμηνέα για να σας βοηθήσει να 
επικοινωνήσετε με το σχολείο ή τον Διευθυντή, τηλεφωνήστε στην Τηλεφωνική Υπηρεσία 
Διερμηνέων στο 131 450 και ζητήστε διερμηνέα στη γλώσσα σας.
Πείτε στον τηλεφωνητή τον αριθμό τηλεφώνου του σχολείου και ο τηλεφωνητής θα τηλεφωνήσει 
στο σχολείο και θα σας συνδέσει με διερμηνέα στη γραμμή για να σας βοηθήσει με τη  
συνομιλία σας.
Δεν θα χρεωθείτε για τις υπηρεσίες διερμηνέα.

Anti-racism policy letter to parents and carers - Greek

https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0235
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/anti-racism-contact-officer

