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Ένσταση για προσωρινή ή μόνιμη αποβολή 
Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς/φροντιστές

Τι είναι η ένσταση;
Ένσταση είναι όταν ζητάτε να εξεταστεί ξανά 
μια απόφαση. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είστε 
ικανοποιημένοι με μια απόφαση που έχει ληφθεί.

Πώς μπορώ να ασκήσω ένσταση για 
προσωρινή (suspension) ή μόνιμη 
(expulsion) αποβολή;
Μπορείτε να ασκήσετε ένσταση για προσωρινή ή μόνιμη 
αποβολή αν πιστεύετε ότι ο διευθυντής πήρε μια άδικη 
απόφαση ή δεν ακολούθησε τις σωστές διαδικασίες. 
Οι μαθητές, οι γονείς και οι φροντιστές μπορούν να 
συμπληρώσουν ένα έντυπο ένστασης.

Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν στο τοπικό  
Γραφείο Εκπαίδευσης. Το τοπικό Γραφείο Εκπαίδευσης 
μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη διαδικασία. 
Οι υπάλληλοί του μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να 
γράψετε την ένσταση. Το σχολείο του παιδιού σας μπορεί 
να σας δώσει στοιχεία επικοινωνίας για το τοπικό σας 
Γραφείο Εκπαίδευσης.

Μόνο μία ένσταση μπορεί να ασκηθεί για κάθε απόφαση. 
Η απόφαση σχετικά με την ένσταση θα ληφθεί από έναν 
Διευθυντή Εκπαιδευτικής Ηγεσίας (Director, Educational 
Leadership) ή τον Εκτελεστικό Διευθυντή Σχολικής 
Απόδοσης (Executive Director, School Performance) 
και θα χρειαστούν από 15 έως 20 σχολικές ημέρες για 
να διεκπεραιωθεί. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν 
κατατεθεί η ένσταση και ληφθεί απόφαση. Εάν χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το τοπικό Γραφείο Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η 
ένσταση.

Αποτέλεσμα ένστασης προσωρινής αποβολής

Εάν η ένσταση για προσωρινή αποβολή γίνει δεκτή και 
ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων συμφωνεί με το αίτημά 
σας, ο διευθυντής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να 
βεβαιωθεί ότι το παιδί σας θα επιστρέψει στο σχολείο το 
συντομότερο δυνατό. Η απόφαση για την ένσταση θα 
σημειωθεί στα αρχεία του παιδιού σας και η προσωρινή 
αποβολή θα αφαιρεθεί από το αρχείο του παιδιού σας.

Εάν η ένσταση για προσωρινή αποβολή δεν τεκμηριωθεί 
και ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων δεν συμφωνεί με το 
αίτημά σας, το παιδί σας θα παραμείνει σε αποβολή μέχρι 
τη συμφωνημένη ημερομηνία.

Αποτέλεσμα ένστασης για μόνιμη αποβολή

Εάν η ένσταση σχετικά με μια μόνιμη αποβολή γίνει 
δεκτή, και ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων συμφωνεί 
με το αίτημά σας, ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει 
να συνεργαστεί μαζί σας για να επιλύσει τυχόν σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και να θέσει σε 
εφαρμογή μέτρα στήριξης, ώστε το παιδί σας να μπορεί 
να επιστρέψει στο σχολείο. Η απόφαση για την ένσταση 
θα σημειωθεί στα αρχεία του παιδιού σας και η μόνιμη 
αποβολή θα αφαιρεθεί από τα αρχεία του παιδιού σας.

Εάν η ένσταση για μόνιμη αποβολή δεν τεκμηριωθεί, και ο 
υπεύθυνος λήψης αποφάσεων δεν συμφωνεί με το αίτημά 
σας, ενδέχεται να υπάρχει μια σειρά από άλλες επιλογές 
διαθέσιμες στο παιδί σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μπορεί να αποφασιστεί η τοποθέτηση του παιδιού σας σε 
άλλο σχολείο ή εναλλακτικό περιβάλλον που να είναι πιο 
κατάλληλο για τις ανάγκες του. Ο διευθυντής του σχολείου 
θα συνεργαστεί μαζί σας αν συμβεί αυτό.

Εάν η ένσταση για μόνιμη αποβολή δεν γίνει δεκτή και το 
παιδί σας είναι πάνω από 17 ετών, εσείς και το παιδί σας 
θα πρέπει να αναζητήσετε επιλογές για να συνεχίσει την 
εκπαίδευσή του ή να βρει εργασία.

Πώς μπορώ να κάνω παράπονο;
Πληροφορίες σχετικά με τη συνηγορία υπέρ του παιδιού 
σας είναι διαθέσιμες για τους γονείς. Πληροφορίες σχετικά 
με την υποβολή παραπόνου είναι επίσης διαθέσιμες 
εάν εξακολουθείτε να έχετε ανησυχίες σχετικά με τη 
διαδικασία ένστασης κατά της προσωρινής ή μόνιμης 
αποβολής.

Πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τα σχολεία 
παρέχονται στον Χάρτη Σχολικής Κοινότητας.

Τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνέων
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και 
χρειάζεστε βοήθεια με τα αγγλικά, καλέστε την τηλεφωνική 
υπηρεσία διερμηνέων στο 131 450, πείτε τους ποια 
γλώσσα χρειάζεστε και ζητήστε από τον τηλεφωνητή να 
τηλεφωνήσει στο σχολείο. Ο τηλεφωνητής θα συνδέσει 
διερμηνέα στη γραμμή για να σας βοηθήσει με τη 
συνομιλία σας. Δεν θα χρεωθείτε για αυτή την υπηρεσία.
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https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/student-behaviour/behaviour-support-toolkit/parents/Appeal_form_-_Suspension_and_expulsion.pdf
https://education.nsw.gov.au/parents-and-carers/inclusive-learning-support/contact-us#Contacting0
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/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

