
Bộ Giáo dục NSW – Cơ sở Hạ tầng Học đường

Chương trình hỗ trợ vệ sinh kinh nguyệt
Đến các trường công NSW vào Học kỳ 2 2022

Bộ Giáo dục NSW cung ứng chương trình hỗ trợ vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh (nữ sinh) 
tại tất cả các trường công NSW kể từ Học kỳ 2, 2022. Chương trình này nhắm đến việc làm 
giảm các cản trở nào có thể ngăn cản học sinh tham gia đầy đủ các sinh hoạt của trường.

Những gì quý vị cần biết:
• Chương trình vệ sinh kinh nguyệt cung ứng các vật liệu sạch chẳng hạn như băng vệ 

sinh và tampons (băng vệ sinh dạng que) cho học sinh.

• Chương trình nhằm giúp làm giảm các nguy cơ đến sức khỏe của học sinh, bằng cách 
cung ứng cho các em các sản phẩm sạch tại trường mà có thể được thay thường 
xuyên. 

• Việc nhận được các sản phẩm sạch này giúp học sinh có thể tự tin tiếp tục các sinh 
hoạt học tập tại trường với các em khác. 

• Kể từ Học kỳ 2 2022, tất cả các trường sẽ giúp học sinh nhận được các sản phẩm vệ 
sinh miễn phí, dưới dạng băng vệ sinh và/hoặc tampons.

• Sản phẩm vệ sinh sẽ được cất giữ tại trường trong một hộp sạch tự động nhả băng 
vệ sinh (dispenser). Học sinh sẽ được trường cho biết địa điểm để khi cần thì các em 
có thể đến lấy một cách thuận tiện và kín đáo. 

• Sản phẩm vệ sinh đã được thử nghiệm tại 31 trường, và các học sinh và hiệu trưởng 
đều báo cáo trải nghiệm tích cực về việc này.

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc đến trường.
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