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Temyiz nedir?
Temyiz, bir kararın yeniden gözden geçirilmesini 
istemektir. Bu, verilmiş olan bir karardan memnun 
olmadığınızda meydana gelir.

Bir uzaklaştırmayı veya çıkarmayı nasıl 
temyize götürürüm?
Bir uzaklaştırmayı veya çıkarmayı, müdürün adaletsiz 
bir karar verdiğine veya doğru işlemleri izlemediğine 
inanırsanız, temyiz edebilirsiniz. Öğrenciler, anababalar 
ve bakıcılar bir temyiz formunu doldurabilir.

Temyiz başvuruları yerel Eğitim Ofisi’ne sunulabilir.  
Yerel Eğitim Ofisi işlemi anlamanıza yardımcı olur. 
Temyizi yazmanıza da yardımcı olabilir. Çocuğunuzun 
okulu yerel Eğitim Ofisinizle ilişkiye geçmeniz için size 
bilgi sağlayabilir.

Her karar için sadece bir temyizde bulunulabilir. Temyiz 
hakkındaki bir karar Eğitim Liderliği Direktörü veya Okul 
Performansı Yetkili Direktörü tarafından verilecektir ve 
işlem 15 ve 20 okul günü arasında bir süre alacaktır. 
Temyiz sunulduğunda ve karar verildiğinde sizinle ilişkiye 
geçilecektir. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, temyizin 
sunulduğu yerel Eğitim Ofisi ile ilişkiye geçebilirsiniz.

Uzaklaştırma temyizinin sonucu

Uzaklaştırma temyizi onaylanmışsa ve karar veren kişi 
sizin isteğinizi kabul ederse, okul müdürü, çocuğunuzun 
mümkün olan en kısa zamanda okula dönmesini 
sağlamak için sizinle ilişkiye geçecektir. Temyiz kararı 
çocuğunuzun kayıtlarına yazılacak ve uzaklaştırma 
çocuğunuzun kayıtlarından silinecektir.

Uzaklaştırma temyizi desteklenmezse ve karar veren kişi 
sizin isteğinizi kabul etmezse, çocuğunuz kabul edilen 
güne kadar uzaklaştırılmış olacaktır.

Çıkarma temyizinin sonucu

Çıkarma hakkındaki temyiz desteklenirse ve karar 
veren kişi sizin isteğinizi kabul ederse, okul müdürünün, 
çocuğunuz okula dönebilmesi için ciddi güvenlik 
endişelerini çözümlemek üzere sizinle çalışması ve 
destek önlemlerini uygulamaya koyması gerekecektir. 
Temyiz kararı çocuğunuzun kayıtlarına yazılacak ve 
çıkarma çocuğunuzun kayıtlarından silinecektir.

Okuldan çıkarma hakkındaki temyiz desteklenmezse 
ve karar veren kişi sizin isteğinizi kabul etmezse, 
çocuğunuza bir dizi başka seçenekler mevcut olabilir. 
Kimi koşullarda, çocuğunuzu başka bir okula veya 
ihtiyaçları için daha uygun değişik bir ortama yerleştirmek 
için bir karar verilebilir. Bu olursa, okul müdürü sizinle 
çalışacaktır.

Çıkarma temyizi desteklenmezse ve çocuğunuz 
17 yaşından büyükse, siz ve çocuğunuz, öğrenimi 
sürdürmek veya çalışmaya geçmek için seçenekleri 
aramalısınız.

Nasıl şikâyette bulunabilirim?
Çocuğunuzun savunulmasına ilişkin bilgiler anababalar 
için mevcuttur. Uzaklaştırma veya çıkarma temyiz 
işlemlerine ilişkin olarak halâ endişeleriniz varsa, bir 
şikâyette bulunmaya ilişkin bilgiler de mevcuttur.

Okulla iletişimde bulunmaya ilişkin bilgiler de  
Okul Toplumu Tüzüğü’nde sağlanmaktadır.

Telefonla tercüme servisi
Okulla ilişkiye geçmek istiyorsanız ve İngilizce’de yardıma 
ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450 numaralı telefondan 
telefonla tercüme servisini arayın, hangi dilde tercümana 
ihtiyacınız olduğunu onlara söyleyin ve operatörden okula 
telefon etmesini isteyin. Operatör, konuşmanızda size 
yardımcı olması için hata bir tercüman bağlayacaktır.  
Bu hizmet için sizden ücret alınmayacaktır.
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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

