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ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾ ਂਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ
ਮਾਤਾ ਪਪਤਾ/ਸੰਭਾਲਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ

ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਫੈਿਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਿਣ ਲਈ ਕਸਹੰਦੇ ਹੋ। 
ਅਸਜਹਾ ਇਿ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਤੁਿੀਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਿਲੇ ਤੋਂ ਿੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਮੈਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾ ਂਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ
ਤੁਿੀਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾ ਂਬਰਿਾਿਤਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਿਹੀ ਸਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਿੰਭਾਲਕ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ। 

ਿਥਾਨਕ ਸਿੱਸਿਆ ਦਫਤਰ ਸਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਿਥਾਨਕ 
ਸਿੱਸਿਆ ਦਫਤਰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੂੰ ਿਮਝਣ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਅਪੀਲ ਸਲਿਣ ਸਿੱਚ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਥਾਨਕ ਸਿੱਸਿਆ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਫੈਿਲੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ 
ਫੈਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਜਾ ਂਐਗਜ਼ੈਕਸਟਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਿਲੋਂ ਿਕੂਲ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਿੱਚ 
15 ਤੋਂ 20 ਿਕੂਲੀ ਸਦਨਾ ਂਦਾ ਿਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਿੀਂ ਿਥਾਨਕ ਸਿੱਸਿਆ ਦਫਤਰ ਨਾਲ 
ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ ਸਜਥੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਸਿਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਪਰੰਿੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ 
ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿੱਕੇ ਿਕੂਲੇ ਿਾਪਿ ਆ 
ਿੱਕੇ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾ ਂ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ 
ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ 
ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਸਤ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਸਹਮਤੀ ਦੀ 
ਸਮਤੀ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਜੇ ਬਰਿਾਿਗੀ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ 
ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਿੀ ਗੰਭੀਰ 
ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ 
ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲੇ ਿਾਪਿ ਆ ਿੱਕੇ। ਅਪੀਲ 
ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾ ਂ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਿਾਿਤਗੀ 
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਡਾ ਂਤੋਂ ਹਟਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਬਰਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਿਸਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਸਥਤੀਆ ਂਸਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਹੋਰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਰੱਿਣ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਨੁਿਾਰ ਸਿਕਲਪਕ 
ਿੈਸਟੰਗਾ ਂਸਿੱਚ ਰੱਿਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਸਲਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਬਰਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਿਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਸਿਆ 
ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਜਾ ਂਕੰਮ ਲਈ ਪਸਰਿਰਤਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਕਲਪਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਪਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸਪਆ ਂਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇ 
ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾ ਂਬਰਿਾਿਤਗੀ ਅਪੀਲ ਪਰਸਕਸਰਆਿਾ ਂਿੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅਜੇ ਿੀ ਕੋਈ 
ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿਕੂਲ ਕਮਯੁਸਨਟੀ ਚਾਰਟਰ ਸਿੱਚੋਂ 
ਸਮਲ ਿਕਦੀ ਹੈ ਿਕੂਲ ਿਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਪਸ਼ਆਈ ਸੇਵਾ
ਜੈ ਤੁਿੀਂ ਿਕੂਲ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸਸ਼ਆਈ ਿੇਿਾ ਨੂੰ ਫੌਨ 
ਕਰਕੇ ਦੱਿੋ ਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ 
ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਕ ਉਹ ਿਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਅਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 
ਬਾਤ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸਲਆਿੇਗਾ/ਸਲਆਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਿ ਿੇਿਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ।
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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/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

