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Opini mengenai upaya untuk lebih memperkuat dan menstandarkan 

pendidikan keterampilan kejuruan dan pekerjaan pusat-pusat 

pelatihan. 

Kepada Komisi Partai untuk Urusan Politik dan Hukum Prefektur 

Otonomi Yili Kazakh, dan Komisi Partai untuk Urusan Politik dan 

Hukum semua prefektur, negara bagian dan kota: 

Dalam pertandingan “tinju kombinasi” dan perjuangan “tiga 

pertempuran dan satu peperangan” melawan terorisme dan menjaga 

kestabilan, fokus upaya pada pendidikan keterampilan kejuruan 

dan pelatihan secara cuma-cuma untuk personel utama adalah  

langkah strategis, penting dan jangka panjang. Agar dapat 

melaksanakan pengambilan keputusan komisi partai kawasan 

otonomi secara menyeluruh, untuk lebih memperkuat dan 

menstandarkan pekerjaan pusat-pusat pelatihan keterampilan 

kejuruan (selanjutnya disebut sebagai “pusat-pusat pelatihan”), 



memastikan keselamatan tempat pelatihan secara absolut, 

meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan dan pelatihan, 

memaksimalkan pendidikan, menghemat dan melindungi personel 

utama, dan mendorong kestabilan sosial serta stabilitas jangka 

panjang di seluruh Xinjiang berdasarkan undang-undang dan 

regulasi terkait serta berdasarkan Pasal 12 dari pedoman 

sebelumnya mengenai pendidikan dan pelatihan, kami sekali lagi 

mengangkat opini-opini berikut ini. 

Pertama, pastikan bahwa tempat pelatihan sepenuhnya aman. 

1. Patuhi kombinasi yang komprehensif dari pertahanan personel 

dan pertahanan teknologi untuk secara ketat melaksanakan 

persyaratan langkah-langkah pencegahan pelarian, kebisingan, 

gempa bumi, kebakaran dan wabah penyakit. Polisi dilarang keras 

untuk memasuki zona siswa dengan senjata, dan mereka tidak 

pernah memperbolehkan pelarian, tidak pernah memperbolehkan 

keributan, tidak pernah memperbolehkan serangan terhadap staf, 

tidak pernah memperbolehkan kematian yang tidak normal, tidak 

pernah memperbolehkan insiden keselamatan makanan dan wabah 

penyakit besar, dan mereka harus memastikan bahwa pusat 

pelatihan sama sekali aman dan bebas dari risiko. 

2. Mencegah pelarian. Patuhi pemisahan zona dan manajemen unit 

secara individu, dan tingkatkan pemasangan pos polisi di 

gerbang depan, ruang jaga petugas keamanan, pos jaga tinggi, 

pos-pos penjaga keamanan dan rute patroli, dll., isolasi 

periferal yang sempurna, pemisahan internal, pertahanan 

perlindungan, keselamatan lorong-lorong dan fasilitas-fasilitas 

serta perlengkapan lainnya, dan pastikan bahwa instrumen-

instrumen keamanan, perlengkapan keamanan, pengawasan video, 

alarm satu tombol dan perangkat-perangkat sedemikian tersedia 

dan berfungsi. Ada sistem pengecekan keamanan yang ketat 

terhadap personel, kendaraan dan barang yang masuk dan keluar, 

pengendalian yang ketat terhadap masuknya kendaraan. 



Khusus kendaraan-kendaraan yang harus diparkir, bagian depannya 

harus mengarah ke dalam, dan harus dikunci. Kelola semua kunci 

dan anak kunci untuk pintu dengan ketat - pintu-pintu asrama, 

pintu-pintu lorong dan pintu-pintu lantai harus dikunci dua 

kali, dan harus segera dikunci setelah dibuka dan ditutup. 

Kelola dan kendalikan secara ketat kegiatan-kegiatan siswa 

untuk mencegah pelarian selama kelas, jam makan, jam ke toilet, 

jam mandi, pengobatan, kunjungan keluarga, dll. Kelola dengan 

ketat para siswa yang meminta libur; jika mereka betul-betul 

harus keluar dari pusat pelatihan karena sakit atau karena 

keadaan-keadaan khusus lainnya, mereka harus didampingi, 

dipantau dan dikendalikan secara khusus oleh seseorang. 

3. Mencegah keributan. Implementasikan sistem inspeksi untuk 

personel utama, bagian-bagian utama, periode-periode waktu 

utama, dan barang-barang utama, cari dan singkirkan pelanggaran 

perilaku dan situasi-situasi abnormal dalam kelas, asrama dan 

tempat-tempat lain secara cepat, dan selalu evaluasi serta 

selesaikan masalah ideologi siswa dan emosi yang abnormal. 

Keluarkan pasukan rahasia dan bawa petugas-petugas informasi 

untuk mencegah orang bersatu untuk mengakibatkan keributan. 

Para siswa tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pekerjaan 

di luar kelas dan tidak boleh berhubungan dengan dunia luar 

kecuali selama kegiatan-kegiatan yang ditentukan. Dilarang 

keras bagi siswa untuk mempunyai ponsel sendiri atau untuk staf 

menyerahkan ponsel kepada siswa, untuk mencegah staf 

berinteraksi dengan siswa dan kolusi antara dalam dan luar. 

Harus ada pengawasan dengan video secara penuh untuk asrama dan 

ruang kelas tanpa ada titik buta, memastikan bahwa penjaga yang 

bertugas dapat memantau secara langsung, merekam semua secara 

mendetil dan segera melaporkan situasi-situasi yang 

mencurigakan. 

4. Ketahanan terhadap gempa. Lokasi yang baru dibangun harus 

dirancang dan dikonstruksi sesuai standar-standar seismik yang 

terkait. Fasilitas-fasilitas yang sudah ada harus sama sekali 



diperluas dan dibangun dengan mempertimbangkan persyaratan 

seismik. Bangunan-bangunan pusat pelatihan hrus dicek secara 

teratur untuk pencegahan dan keselamatan gempa, dan jika perlu 

diperkuat, harus diperkuat dengan segera. Tingkatkan pendidikan 

staf dan siswa dalam hal pencegahan dan menghindari gempa untuk 

meningkatkan kesanggupan menghadapi gempa dan menghindari 

risiko. 

5. Pencegahan kebakaran. Di pusat pelatihan, sama sekali 

dilarang membawa barang-barang mudah terbakar atau menggunakan 

api, untuk menghapuskan semua jenis bahaya kebakaran dari 

sumbernya. Kokohkan manajemen keselamatan untuk penggunaan 

listrik, gas, batu bara, dan pasang alarm gas dan perangkat 

darurat untuk mematikan di semua dapur. Secara teratur 

bersihkan lorong-lorong evakuasi, pintu-pintu keselamatan, 

rambu-rambu keselamatan, perlengkapan perlindungan kebakaran 

dan jaringan listrik. Tingkatkan pendidikan pencegahan 

kebakaran. 

6. Pencegahan wabah penyakit. Fokus pada pencegahan influenza, 

tipus, hemoroid, tuberkulosis dan wabah-wabah penyakit lain, 

tingkatkan sistem inspeksi kesehatan, tingkatkan pengaturan 

semua kamar praktik medis, pastikan staf medis dan perlengkapan 

obat serta siapkan mekanisme perawatan rujukan wabah besar. 

Pahami kebiasaan higienis siswa dan tempatkan para siswa yang 

menggunakan narkoba dan para siswa yang mengidap penyakit 

menular seperti AIDS di kamar, pelatihan dan kelas yang 

terisolasi. Tingkatkan pencegahan wabah yang teratur dan sistem 

disinfeksi. Standarkan pengawasan keselamatan untuk pengadaan, 

pemrosesan,penyimpanan dan pengangkutan makanan dan laksanakan 

sistem retensi sampel makanan. Untuk pusat-pusat pelatihan 

dengan lebih dari seribu orang, harus menempatkan personel 

khusus untuk melakukan pengujian keselamatan pangan, sanitasi 

dan pencegahan wabah. 



7. Perkuat piket dan perlindungan. Laksanakan dengan ketat 

sistem piket 24 jam, tentukan penelitian risiko sehari-hari dan 

mekanisme penilaian, lakukan penyidikan secara teratur terhadap 

bahaya-bahaya yang tersembunyi, dan tutup celah keamanan dengan 

cepat. Sistem patroli pertahanan yang ketat, tentukan mekanisme 

koordinasi dengan kantor-kantor polisi sekitar, dll. Sesuai 

dengan persyaratan “lima pertahanan”, masing-masing rumuskan 

rencana tanggap darurat dan perkuat latihan-latihan tempur 

sebenarnya untuk memastikan bahwa ketika terjadi sesuatu, 

tempat kejadian perkara secara segera, cepat dan tegas 

dibereskan. 

Kedua, tingkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan 

8. Patuhi “tiga kajian.” Patuhi studi terkonsentrasi sehari-

hari untuk bahasa nasional (Mandarin), hukum dan keterampilan, 

lakukan studi perbaikan Mandarin sebagai prioritas utama, dan 

pastikan waktu, isi, dan kualitas. Ketika mempelajari hukum dan 

keterampilan, pelajaran harus diajarkan dalam bahasa nasional 

(Mandarin), dan bahasa nasional (Mandarin) harus secara 

bertahap digunakan dalam sehari-hari untuk berkomunikasi, untuk 

memadukan “de-ekstremifikasi” dalam pengajaran bahasa nasional 

(Mandarin). Masukkan siswa ke kelas yang sesuai dengan tingkat 

bahasa nasional dan budaya siswa, implementasikan penggolongan 

pendidikan yang berbeda. Promosikan video model pendidikan 

“Banbantong.” Perkuat penelitian pengajaran, rumuskan rencana 

pengajaran, atur topik-topik utama untuk diskusi, presentasi 

dan kegiatan menulis, serta tentukan mekanisme yang positif dan 

berorientasi insentif. 

9. Keamanan pengajaran. Prefektur, negara bagian dan kota yang 

berbeda-beda bertanggung jawab atas persiapan bersama untuk 

buku pegangan pendidikan Mandarin, dan untuk terus menerus 

merevisi dan meningkatkannya sesuai dengan praktik dalam 

pengajaran. Pengajaran dan materi-materi pendukung yang 



disortir berdasarkan tingkat dan penggolongan harus dilakukan 

oleh departemen yang berkompetensi dalam pendidikan di 

prefektur, negara bagian dan kota itu untuk menentukan materi 

pengajaran bersama. Untuk meningkatkan pemilihan guru-guru 

orang Cina, diperbolehkan untuk merekrut guru dari siswa dengan 

kinerja yang sangat bagus dan memiliki tingkat bahasa nasional 

(Mandarin) dan budaya yang tinggi dan membayar subsidi gaji. 

Harus dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah 

ruang kelas, mempercepat pembangunan dan renovasi ruang kelas, 

serta memastikan bahwa para siswa menghadiri kelas setiap hari. 

10. Perkuat ujian. Patuhi kombinasi ujian tertulis dan ujian 

lisan, tentukan sistem ujian di mana ada satu ujian kecil 

setiap minggu, satu ujian sedang setiap bulan, dan satu ujian 

besar setiap musim, dan cek kemajuan pembelajaran dengan cepat. 

Departemen pendidikan prefektur, negara bagian dan kota 

bertanggung jawab atas pemberian nilai dan klasifikasi lembaran 

ujian. Nilai ujian, khususnya untuk bahasa nasional (Mandarin) 

dimasukkan ke dalam catatan siswa dan angka-angka pembelajaran 

diagregasi untuk menyusun angka studi yang digunakan untuk 

mengukur efek pendidikan dan pelatihan serta menjadi dasar 

utama untuk menentukan apakah siswa telah menyelesaikan 

(pelajaran mereka). 

11. Pendidikan ideologi. Tentukan sistem percakapan secara 

individu, pahami dinamika ideologi siswa secara cepat, 

selesaikan secara efektif kontradiksi ideologi, dan bimbing 

siswa menghindari emosi buruk. Organisisasikan secara aktif dan 

konsentrasi pada kegiatan-kegiatan seperti presentasi, bentuk 

atmosfer yang sehat dan mengilhami, dorong penyesalan dan 

pengakuan siswa agar mereka memahami secara mendalam sifat 

ilegal, jahat dan berbahayanya perilaku mereka di masa lalu,. 

Perhatikan perkembangan konseling psikologis dan gunakan 

pendidikan perbaikan psikologis. Untuk yang mempunyai pemahaman 

yang kurang jelas, sikap negatif atau bahkan perasaan 

membangkang, laksanakan pengajaran dan kader manajemen metode 



“bersama menangani satu” dan lakukan pendidikan transformasi 

untuk memastikan bahwa hasilnya tercapai. 

12. Pendidikan sopan santun. Jadikan penanaman sopan santun 

sebagai bagian penting dari transformasi pendidikan dan 

tentukan sistem pendidikan manajemen kehidupan yang ketat, 

mulai dari kehidupan sehari-hari, kesehatan, etika dan sopan 

santi, perkuat disiplin dan kebiasaan, tanamkan perilaku dan 

kebiasaan kesehatan, sopan santun dan keramahan, kepatuhan dan 

ketaatan serta kesatuan dan persahabatan. Perkuat manajemen 

higienis siswa, pastikan rambut dicukur pada waktunya, pakaian 

diganti secara teratur, dan mandi sekali atau dua kali 

seminggu, untuk mengembangkan kebiasaan hidup yang baik. 

13. Pendidikan keluarga.  Melalui menulis surat, menelpon, 

video chat, kunjungan, bertemu, makan, dll., tentukan mekanisme 

interaksi antara siswa dan keluarga, untuk memastikan bahwa 

siswa menelpon keluarga paling sedikit sekali seminggu, bertemu 

lewat video paling sedikit sekali sebulan, untuk menenangkan 

keluarga dan agar siswa merasa aman. Perhatikan masalah-masalah 

ideologis dan perubahan emosi yang timbul setelah komunikasi 

keluarga dan lakukan bimbingan ideologis secara tepat waktu. 

Jajaki pengajaran dua-arah dan sistem angka dua-arah untuk 

sekolah-sekolah setempat, dan dorong transformasi pendidikan 

siswa, 

Ketiga, penerapan sistem manajemen penggolongan dan poin. 

14. Manajemen penggolongan. Di pusat pelatihan, tentukan daerah 

manajemen yang keras (sangat ketat), daerah manajemen yang 

ketat, dan daerah manajemen umum. Berdasarkan pemeriksaan, 

peserta latihan akan ditempatkan di salah satu dari tiga daerah 

manajemen, dan metode pendidikan dan pelatihan serta sistem 

manajemen akan digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan 



kinerja mereka yang sebenarnya dan situasi angka setelah 

evaluasi dan peninjauan, klasifikasi manajemen dan pendidikan 

siswa akan disesuaikan secara dinamis. 

Ketika siswa memasuki dan meninggalkan pusat pelatihan, 

informasi mereka harus segera dimasukkan ke dalam platform 

keamanan publik “terpadu.” Sesuai dengan persyaratan “satu 

orang, satu berkas,” berkas pendidikan dan pelatihan siswa 

dibuat dan catatan kinerja, hadiah dan hukuman siswa bersama 

dengan peningkatan angka, dll, dalam bidang pendidikan 

ideologi., studi dan pelatihan serta kepatuhan dan disiplin, 

dll dikumpulkan secara cepat dan akurat. 

15. Manajemen perilaku Studi dan kehidupan peserta pelatihan 

dan sistem manajemen kegiatan harus dirumuskan secara terinci, 

dan siswa harus memiliki tempat tidur yang tetap, tempat antri 

yang tetap, kursi yang tetap di kelas dan stasiun yang tetap 

selama pekerjaan keterampilan, dan sama sekali dilarang untuk 

mengubahnya. Perkuat norma-normal perilaku sehari-hari siswa, 

dan terapkan norma-norma perilaku dan persyaratan disiplin 

untuk bangun, absen, mencuci, menggunakan toilet, beberes dan 

membersihkan, makan, belajar, tidur, menutup pintu, dst. 

Tingkatkan disiplin dan hukuman untuk pelanggaran perilaku 

serta susun ketertiban yang serius, standar dan teratur dalam 

hal belajar dan kehidupan. 

16. Manajemen angka di berbagai tempat, bentuk evaluasi 

penilaian dan sistem manajemen angka, dan rinci nilai dan 

kelola serta nilai para siswa secara individu dalam hal 

ideologi, transformasi, studi dan pelatihan, serta kepatuhan 

pada disiplin. Lakukan penilaian bulanan, dan perhitungkan 

jumlah nilai setiap dan setiap tahun, dan catat dalam berkas 

sekolah siswa. Gunakan nilai siswa sebagai dasar sederhana 

untuk mengukur efektivitas pendidikan dan pelatihan serta 

hubungkan secara langsung dengan hadiah, hukuman dan kunjungan 



keluarga. Terapkan manajemen tingkat dan bedakan perlakuan 

sesuai dengan nilai, dan dorong siswa untuk mematuhi manajemen, 

dan belajar dengan tekun dan betul-betul berubah. 

Keempat, penerapan evaluasi dan sistem peninjauan untuk 

penamatan. 

17. Syarat untuk penamatan. Tentukan standar yang seragam 

berdasarkan angka-angka pelatihan dan pendidikan siswa, dengan 

ketat dan sungguh-sungguh memperkuat manajemen penamatan siswa. 

Penamatan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

(1) Masalah mereka lebih ringan dari saat mereka pertama 

diterima untuk pendidikan; (2) Mereka dididik dan dilatih di 

pusat pelatihan paling sedikit selama satu tahun. 

(3) Siswa digolongkan dalam daerah manajemen umum; 

(4) Total nilai untuk pendidikan dan pelatihan serta nilai 

untuk transformasi ideologis, pencapaian akademis, kepatuhan 

dan disiplin, dll. semua memenuhi standar yang ditentukan. 

(5) Tidak ada situasi lain yang mempengaruhi penamatan. 

18. Evaluasi dan persetujuan. Setiap pusat pelatihan harus 

membentuk tim evaluasi siswa yang diawasi oleh sekretaris 

organisasi partai, untuk melakukan evaluasi pendahuluan 

mengenai situasi komprehensif siswa yang memenuhi persyaratan 

penamatan, dan menulis pendapat penilaian satu per satu. dan 

jika pengecekan pada sistem platform keamanan publik terpadu 

(IJOP) tidak menemukan adanya masalah baru, kasus mereka harus 



dilaporkan tingkat per tingkat kepada biro layanan pendidikan 

dan pelatihan keterampilan kejuruan county (kota, distrik), 

kemudian dievaluasi kembali oleh kelompok pemimpin pendidikan 

dan pelatihan keterampilan kejuruan county (kota, distrik), dan 

akhirnya dilaporkan kepada biro layanan pendidikan dan 

pelatihan keterampilan kejuruan prefektur (negara bagian, kota) 

untuk evaluasi akhir dan sesuai dengan pemeriksaan dan 

persetujuan komrad dari komisi setempat, akan ditentukan apakah 

peserta latihan akan masuk ke dalam kelas peningkatan 

keterampilan untuk menerima pelatihan secara intensif. 

19. Peningkatan keterampilan. Semua siswa yang telah 

menyelesaikan pelatihan awal akan dikirim ke kelas peningkatan 

keterampilan kejuruan untuk pelatihan keterampilan secara 

intensif untuk masa sekolah selama 3 sampai 6 bulan. Semua 

prefektur harus menentukan tempat-tempat khusus dan fasilitas-

fasilitas khusus untuk menciptakan lingkungan di mana para 

peserta latihan menerima pelatihan secara intensif. Pelatihan 

haruslah berdasarkan cita-cita pekerja siswa dan kebutuhan 

masyarakat, dan pelatihan keterampilan kerja harus dilakukan 

dengan cara yang memiliki sasaran untuk memampukan mereka 

mendapatkan pekerjaan sesegera mungkin setelah pelatihan. 

Kokohkan penyesuaian psikologis dan pendidikan mengenai 

kebijakan dan regulasi untuk secara aktif membimbing integrasi 

ke dalam masyarakat. 

20. Layanan pekerjaan. Dua tingkat prefektur dan county harus 

menformulasikan rencana penempatan bantuan pekerjaan sesuai 

dengan persyaratan “satu angkatan tamat, satu angkatan 

bekerja”, dan semua upaya harus dilakukan untuk memperbaiki 

pekerjaan untuk para peserta yang telah tamat guna memastikan 

para siswa yang ingin bekerja dapat melakukannya dengan lancar. 

Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan 

mempunyai masalah dalam berkas mereka, harus dilakukan 

koordinasi dengan organisasi-organisasi akar rumput untuk 



dengan sungguh-sungguh memberi bantuan dana secara efektif 

membantu menyelesaikan masalah-masalah praktis. 

21. Bantuan tindak lanjut dan pendidikan. Perkuat bantuan 

tindak lanjut dan pendidikan siswa, semua organisasi akar 

rumput setempat bertanggung jawab untuk bantuan dan pendidikan 

tindak lanjut, termasuk kantor polisi dan kantor yudisial. Para 

siswa tidak boleh lepas dari pandangan mata selama satu tahun 

dan kinerja mereka harus dipahami secara cepat. Penerapan 

tanggung jawab secara ketat perlu dilakukan untuk membantu dan 

mendidik serta mengendalikan, agar tidak ada satu pun yang 

tercecer dari pengawasan secara komprehensif. 

Kelima, perkuat kepemimpinan organisasi dan jaminan pekerjaan. 

22. XXXXXXXX … yang paling penting, bentuk ideologi operasional 

jangka panjang secara kuat dan terapkan sistem tanggung jawab 

“pemimpin utama” dari komisi partai county. Di kedua tingkat 

prefektur dan county, kelompok pemimpin untuk pendidikan dan 

pelatihan keterampilan kejuruan haruslah dibentuk. Sekretaris 

komisi prefektur dan county pantai harus berfungsi selama ketua 

tim, dan departemen-departemen keamanan publik, yudisial, 

pendidikan dan kesehatan dan lain-lain harus berpartisipasi 

untuk membentuk kekuatan bersama. Sesuai dengan “Pemberitahuan 

Kawasan Otonomi Sehubungan dengan Pembentukan Organisasi 

Manajemen Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

Kejuruan untuk Prefektur-Prefektur (Negara Bagian, Kota) Utama 

dan County-County (Kota, Distrik) “tingkatkan pembentukan Biro 

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan pada 

prefektur dan county, serta laksanakan persiapan personel dan 

ruang kantor serta kondisi kantor untuk memastikan bahwa 

pekerjaan dilakukan secara efektif dan berfungsi penuh. 



23. Bangun tim yang kuat. Kita akan mengatur agar mempunyai 

pemimpin yang paling kuat, kader yang paling kuat, dan pasukan 

keamanan yang paling kuat di pusat pelatihan, dengan fokus pada 

pembangunan tim kepemimpinan dan tim kader, serta usahakan 

untuk membangun tim kader yang kuat secara politik, berani 

dalam tindakan, berkomitmen dan berdedikasi, serta memiliki 

gaya kerja yang unggul. Anggota-anggota staf yang ada akan 

diinspeksi dengan ketat dan personel yang baru dipilih akan 

disesuaikan ke dalam pusat pelatihan; anggota tim yang bermutu 

rendah dan kader manajemen dan pendidikan yang berkualitas 

rendah dengan rasa tanggung jawab yang rendah akan disesuaikan 

dan akhirnya diganti. Kita akan dengan sungguh-sungguh 

mengokohkan konstruksi ideologi dan politik, memperkuat 

pendidikan kader, manajemen dan pengawasan pelatihan, 

menentukan mekanisme untuk penilaian, evaluasi dan perhatian 

dan motivasi kader, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan 

kader secara keseluruhan. Cabang-cabang yang berbeda dari 

partai harus dibentuk di setiap zona manajemen pusat pelatihan 

untuk mendapatkan susunan penuh kepemimpinan partai, pekerjaan 

partai dan organisasi partai. 

24. Perkuat jaminan. Semua prefektur harus meningkatkan 

investasi dalam personel, properti dan materi serta memberi 

jaminan secara penuh untuk semua personel, pendanaan dan 

fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan. 

Adalah perlu untuk memasukkan dana untuk pendidikan dan 

pelatihan ke dalam anggaran tahunan, dengan ketat menerapkan 

standar untuk makanan siswa, mempercepat pembangunan dan 

renovasi lokasi, dan terus menerus meningkatkan fasilitas-

fasilitas keamanan dan kondisi lingkungan pusat-pusat 

pelatihan. 

25. Kerahasiaan ketat. Kebijakan kerja pusat-pusat pendidikan 

dan pelatihan keterampilan kejuruan adalah kuat dan sangat 

sensitif. Adalah perlu untuk memperkuat kesadaran staf untuk 

menjaga kerahasiaan, disiplin politik yang sungguh-sungguh dan 



disiplin kerahasiaan. Sama sekali dilarang untuk membawa video 

dan perlengkapan video seperti ponsel dan kamera ke dalam kelas 

dan daerah manajemen dan mengunggah foto ke Internet secara 

bebas. Data-data penting yang relevan tidak boleh diagregasi, 

tidak boleh disebarkan dan tidak terbuka untuk orang luar, staf 

luar yang datang [halaman akhir hilang] 

 


