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সাময়িক বরখাস্ত বা বয়িষ্াররর য়বরুরধে আয়িল করা
য়িতামাতা/যত্নদানকারীর জন্য তথ্যিাতা

আয়িল য়ক?
আশিল হল যখন আিশন একটি শিদ্ষান্ত িুনরষায় শিবিচনষার জন্য 
অনুবরষাধ কবরন। যয শিদ্ষান্ত যনয়ষা হয়বে তষাবত আিশন খুশি নন 
আর এই কষারবনই আশিল করষা হয়।

আয়ম কীভারব সাময়িক বরখাস্ত বা বয়িষ্াররর 
য়বরুরধে আয়িল করব?
আিশন িষামশয়ক িরখষাস্ত িষা িশহষ্ষাবরর শিরুবদ্ আশিল করবত 
িষাবরন যশি আিশন শিশ্ষাি কবরন যয অধ্যক্ একটি অন্যষায্য 
শিদ্ষান্ত শনবয়বেন িষা িঠিক িদ্শত অনুিরণ কবরনশন। শিক্ষার্থী, 
শিতষামষাতষা এিং যত্নিষানকষারীরষা একটি আশিল ফম্ম িূরণ করবত 
িষাবরন।

স্ষানীয় শিক্ষা অশফবি আশিল করষা যযবত িষাবর। স্ষানীয় শিক্ষা 
অশফি আিনষাবক আশিল করষার প্রশরিয়ষাটি িুঝবত িষাহষায্য করবত 
িষাবর। তষারষা আিনষাবক আশিল শলখবতও িষাহষায্য করবত িষাবর। 
আিনষার িন্তষাবনর স্কু ল স্ষানীয় শিক্ষা অশফবির িষাবর্ যযষাগষাবযষাবগর 
জন্য তর্্য প্রিষান করবত িষাবর।

প্রশতটি শিদ্ষাবন্তর জন্য শুধুমষাত্র একটি আশিল করষা যযবত িষাবর। 
আশিল িম্পবক্ম  শিদ্ষান্ত একজন িশরচষালক, শিক্ষাগত যনতৃত্ব 
িষা শনি্মষাহী িশরচষালক, স্কু ল িষারফরম্যষান্স দ্ষারষা যনওয়ষা হবি এিং 
শিদ্ষান্ত শনবত ১৫ যর্বক ২০ স্কু ল শিিবির মবতষা িময় লষাগবি। 
আশিল িষাবয়র করষার িবর এিং শিদ্ষান্ত যনওয়ষা হবল আিনষার িষাবর্ 
যযষাগষাবযষাগ করষা হবি। আরও তবর্্যর প্রবয়ষাজন হবল আিশন স্ষানীয় 
শিক্ষা অশফবি যযষাগষাবযষাগ করবত িষাবরন যযখষাবন আশিল িষাবয়র 
করষা হবয়শেল।

একটি সাময়িক বরখারস্তর আয়িল থথরক ফলাফল

যশি িষামশয়ক িরখষাবস্তর শিষবয় আশিল িহষাল র্ষাবক, এিং শিদ্ষান্ত 
গ্রহণকষারী আিনষার অনুবরষাবধর িষাবর্ িম্মত হন, তবি অধ্যক্ 
আিনষার িষাবর্ যযষাগষাবযষাগ করবিন যষাবত আিনষার িন্তষান যত 
তষাডষাতষাশড িম্ভি স্কু বল শফবর আবি তষা শনশচিত করবত।  আশিবলর 
শিদ্ষান্ত আিনষার িন্তষাবনর যরকব ্্ম  যনষাট করষা হবি এিং আিনষার 
িন্তষাবনর যরক ্্ম  যর্বক িষামশয়ক িরখষাবস্তর শিষয়টি িরষাবনষা হবি।

যশি িষামশয়ক িরখষাস্ত শিষয়ক আশিল যকষান িমর্্মন নষা িষায় 
এিং শিদ্ষান্ত গ্রহণকষারী আিনষার অনুবরষাবধর িষাবর্ একমত নষা 
হন, তষাহবল আিনষার িন্তষান একটি িম্মত তষাশরখ িয্মন্ত িষামশয়ক 
িরখষাবস্তর মবধ্যই র্ষাকবি।   

বয়িষ্াররর আয়িরলর ফলাফল

যশি িশহষ্ষার শিষয়ক আশিল যকষান িমর্্মন িষায় এিং শিদ্ষান্ত 
গ্রহণকষারী আিনষার অনুবরষাবধর িষাবর্ একমত হন, তষাহবল 
অধ্যক্বক যযবকষাবনষা গুরুতর শনরষািত্ষা উবদ্গ িমষাধষান করবত এিং 
আিনষার িন্তষান যষাবত স্কু বল শফবর যযবত িষাবর যিজন্য িহষায়তষামূলক 
ি্যিস্ষা শনবত আিনষার িষাবর্ কষাজ করবি। আশিবলর শিদ্ষান্ত 
আিনষার িন্তষাবনর যরকব ্্ম  যনষাট করষা হবি এিং িশহষ্ষাবরর শিদ্ষান্ত 
আিনষার িন্তষাবনর যরক ্্ম  যর্বক অিিষারণ করষা হবি। 

যশি িশহষ্ষার শিষয়ক আশিল যকষান িমর্্মন নষা িষায় এিং শিদ্ষান্ত 
গ্রহণকষারী আিনষার অনুবরষাবধর িষাবর্ একমত নষা হন, যিবক্বত্র 
আিনষার িন্তষাবনর জন্য অন্যষান্য শিকল্প ি্যিস্ষা র্ষাকবত িষাবর। শকেু 
শকেু িশরশস্শতবত, আিনষার িন্তষানবক অন্য স্কু বল শনবয় যষাওয়ষার 
শিদ্ষান্ত যনওয়ষা হবত িষাবর িষা তষাবির প্রবয়ষাজবনর জন্য আরও 
উিযুক্ত শিকল্প ি্যিস্ষা করষা যযবত িষাবর। এমনটি হবল অধ্যক্ 
আিনষার িষাবর্ কষাজ করবিন।

যশি িশহষ্ষার শিষয়ক আশিল যকষান িমর্্মন নষা িষায় এিং আিনষার 
িন্তষাবনর িয়ি ১৭ িেবরর যিশি হয়, তষাহবল আিশন এিং আিনষার 
িন্তষাবনর শিক্ষাজীিন চষাশলবয় যনয়ষা িষা কম্মজীিন শুরু করষার শিবক 
নজর যিওয়ষা উশচত।

আয়ম য়কভারব একটি অয়ভরযাগ কররত িায়র?
শিতষামষাতষাবির জন্য আিনষার িন্তষাবনর িবক্ িমর্্মন মূলক তর্্য 
রবয়বে । আিনষার যশি এখনও িষামশয়ক িরখষাস্ত িষা িশহষ্ষার 
প্রশরিয়ষা শনবয় উবদ্গ র্ষাবক তবি অশভবযষাগ করষার শিষবয় তর্্য 
আবে।

স্কু বলর িষাবর্ যযষাগষাবযষাবগর তর্্য স্কু ল কশমউশনটি চষাট্মষাবর যিওয়ষা 
আবে।

থেয়লরফান থদাভাষী িয়ররষবা
আিশন যশি স্কু বলর িষাবর্ যযষাগষাবযষাগ করবত চষান এিং ইংবরশজবত 
িহষায়তষার প্রবয়ষাজন হয় তষাহবল অনুগ্রহ কবর 131 450 নম্ববর 
যটশলবফষান যিষাভষাষী িশরবষিষাবত কল করুন, আিনষার যকষান 
ভষাষষা প্রবয়ষাজন তষাবির িলুন এিং অিষাবরটরবক স্কু বল যফষান 
করবত িলুন। আিনষার কবর্ষািকর্বন আিনষাবক িহষায়তষা করষার 
জন্য অিষাবরটর লষাইবন একজন যিষাভষাষীর ি্যিস্ষা করবিন। এই 
িশরবষিষার জন্য আিনষাবক যকষান মূল্য শিবত হবি নষা।
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https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents/advocate-for-your-child
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter

