
  

  

  

WWiillkkiinnssoonn  HHoolliiddaayy  CClluubb   

  
BBEEHHAAVVIIOOUURR  PPOOLLIICCYY  

  

BByy  ppoossiittiivveellyy  pprroommoottiinngg  ggoooodd  bbeehhaavviioouurr  tthhrroouugghh  vvaalluuiinngg  

ccoo--ooppeerraattiioonn  aanndd  ccaarriinngg  aattttiittuuddee,,  wwee  hhooppee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

cchhiillddrreenn  ddeevveelloopp  aass  rreessppoonnssiibbllee  mmeemmbbeerrss  ooff  ssoocciieettyy..  

  

11..  AA  ccooddee  ooff  bbeehhaavviioouurr  ffoorrmm  wwiillll  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  bbootthh  

ppaarreenntt  aanndd  cchhiilldd..  

22..  BByy  pprraaiissiinngg  cchhiillddrreenn  aanndd  aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthheeiirr  

ppoossiittiivvee  aaccttiioonnss  aanndd  aattttiittuuddeess,,  wwee  hhooppee  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  cchhiillddrreenn  sseeee  tthhaatt  wwee  vvaalluuee  aanndd  rreessppeecctt  tthheemm..  

33..  TThhee  cclluubb  bbeelliieevveess  iinn  pprroommoottiinngg  ppoossiittiivvee  bbeehhaavviioouurr..  

44..  CClluubb  rruulleess  aarree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  ssaaffeettyy,,  ccaarree  aanndd  

rreessppeecctt  ffoorr  eeaacchh  ootthheerr..  CChhiillddrreenn  wwhhoo  bbeehhaavvee  

iinnaapppprroopprriiaatteellyy,,  bbyy  pphhyyssiiccaallllyy  aabbuussiinngg  aannootthheerr  

cchhiilldd  oorr  aadduulltt  ..ee..gg..  bbyy  kkiicckkiinngg,,  bbiittiinngg  oorr  vveerrbbaall  

bbuullllyyiinngg,,  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ggrroouupp..    TThhee  

cchhiilldd  wwhhoo  iiss  uuppsseett  wwiillll  bbee  ccoommffoorrtteedd  aanndd  tthhee  ssttaaffff  

wwiillll  ccoonnffiirrmm  tthhaatt  tthhee  ootthheerr  cchhiilldd’’ss  bbeehhaavviioouurr  iiss  nnoott  

aacccceeppttaabbllee..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  iiff  aa  

cchhiilldd  iiss  ffeeeelliinngg  aannggrryy  oorr  uuppsseett,,  iitt  iiss  tthhee  bbeehhaavviioouurr  

wwee  aarree  rreejjeeccttiinngg  nnoott  tthhee  cchhiilldd..  



55..  TThhee  cchhiilldd  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  oonnee  ssiiddee  aanndd  ssttaaffff  wwiillll  

ffiinndd  oouutt  wwhhaatt  hhaappppeenneedd..    DDiissccuussss  tthhee  iinncciiddeenntt  wwiitthh  

tthhee  cchhiilldd  aanndd  eennccoouurraaggee  ttoo  aappoollooggiissee..    IItt  iiss  

iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd//rreenn  aarree  ssuuppppoorrtteedd  aanndd  nnoott  

ppuunniisshheedd..  

66..  PPaarreennttss  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  iiff  tthheeiirr  cchhiilldd  iiss  

ppeerrssiisstteennttllyy  uunnkkiinndd  ttoo  ootthheerrss..    IInn  aallll  ccaasseess  

iinnaapppprroopprriiaattee  bbeehhaavviioouurr  wwiillll  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  tthhee  

cclluubb  aatt  tthhee  ttiimmee..    PPaarreennttss  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ttoo  mmeeeett  

wwiitthh  tthhee  ssttaaffff  ttoo  ddiissccuussss  tthheeiirr  cchhiilldd’’ss  bbeehhaavviioouurr,,  ssoo  

tthhaatt  iiff  tthheerree  aarree  aannyy  ddiiffffiiccuullttiieess  wwee  ccaann  wwoorrkk  

ttooggeetthheerr  ttoo  eennssuurree  ccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  hhoommee  aanndd  

tthhee  cclluubb..  

77..  CChhiillddrreenn  ddoo  nneeeedd  tthheeiirr  oowwnn  ttiimmee  aanndd  ssppaaccee..    IItt  iiss  

nnoott  aallwwaayyss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  eexxppeecctt  aa  cchhiilldd  ttoo  sshhaarree  

aanndd  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  cchhiillddrreenn’’ss  

ffeeeelliinnggss  aanndd  ttoo  hheellpp  tthheemm  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  ootthheerrss  

mmiigghhtt  bbee  ffeeeelliinngg..  

88..  CChhiillddrreenn  mmuusstt  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  rreeccooggnniissee  tthhaatt  

bbuullllyyiinngg,,  ffiigghhttiinngg  hhuurrttiinngg  aanndd  rraacciisstt  ccoommmmeennttss  aarree  

nnoott  aacccceeppttaabbllee  bbeehhaavviioouurr..  WWee  wwaanntt  cchhiillddrreenn  ttoo  

rreeccooggnniissee  tthhaatt  cceerrttaaiinn  aaccttiioonnss  aarree  rriigghhtt  aanndd  ootthheerrss  

aarree  wwrroonngg..  

99..  EEnnccoouurraaggee  aallll  cchhiillddrreenn  ttoo  sshhaarree  ttooyyss  aanndd  ttoo  jjooiinn  iinn  

aaccttiivviittiieess  ttooggeetthheerr  aanndd  ttoo  rreessppeecctt  eeaacchh  ootthheerr’’ss  ssppaaccee  

aanndd  pprriivvaaccyy..  

1100..  AAllll  ssttaaffff  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  ddiisscciipplliinnee  

pprroocceedduurree,,  aanndd  wwhheenn  aanndd  hhooww  ttoo  aappppllyy..  
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