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বহিষ্কার
হিতকামকাতকা/যত্নদকানককারীর জন্য তথ্যিকাতকা
বহিষ্কার হক?
িশিষ্ষার করষার অর্থ িল যখন অধ্যক্ এিং পশরচষালক, শিক্ষাগত 
ননতৃত্ব একজন শিক্ষারথীকক িকল নয তষাকক অিি্যই স্কু ল নেক়ে চকল 
নযকত িকি এিং শিকর আসকত পষারকি নষা। িশিষ্ষার একটি গুরুতর 
শিষয়। িশিষ্ষাকরর শসদ্ষান্ত ননওয়ষার আকগ স্কু ল আপনষার শিশুকক 
সিষায়তষা করষার জন্য সি্থষাত্মক নচষ্ষা করকি।

অধ্যক্রষা দটুি কষারকে শিক্ষারথীকদর িশিষ্ষার করকত পষাকরন:

• যখন শিক্ষারথীরষা উকবেগ িওয়ষার মকতষা গুরুতর আচরে ককর 
এিং তষাকদর আচরে শনয়ন্ত্রকের জন্য নয পশরকল্পনষা করষা 
িকয়শেল নসটষা কষাজ ককরশন।

• শিক্ষারথীকদর িয়স ১৭ িেকরর নিশি এিং তষারষা শিক্ষা 
কষায্থক্রকম অংি ননয়শন িষা তষাকদর আচরে অন্যষান্য 
শিক্ষারথীকদর নিখষার উপর প্রভষাি নিকল।

অধ্যক্রষা তষাকদর িশিষ্ষাকরর শসদ্ষান্ত ননওয়ষার আকগ আপনষার 
সন্তষাকনর প্রকয়ষাজনীয়তষা এিং পটভূশম শিকিচনষায় শনকয় স্কু ল কীভষাকি 
তষাকদর শিক্ষাকক সিষায়তষা ককরকে তষা শনকয় ভষািকিন। 

িশিষ্ষার িওয়ষার আকগ, অধ্যক্ আপনষার সষাকর নযষাগষাকযষাগ ককর 
আপনষাকক জষানষাকিন নয তষারষা আপনষার সন্তষানকক িশিষ্ষাকরর করষা 
ভষািকেন। তষারষা সম্ষাি্য িশিষ্ষাকরর একটি শলশখত শিজ্ঞশতি জষারী 
করকিন এিং িশিষ্ষাকরর কষারে জষানষাকত এিং তষারষা আপনষার 
সন্তষানকক িশিষ্ষার করকল কী িকি নস সম্পকক্থ  করষা িলকত 
আপনষাকক এিং আপনষার সন্তষানকক একটি সভষায় আসষার আমন্ত্রে 
জষানষাকি। 

আপনষার সন্তষানকক নকন স্কু ল নরকক িশিষ্ষার করষা িকি নষা তষার 
কষারে সি আপনষার প্রশতশক্রয়ষা সভষার পর পরিতথী সষাত স্কু ল 
শদিকসর মকধ্য জষানষাকত পষারকিন। অধ্যক্ তষার শসদ্ষান্ত গ্রিকের 
প্রশক্রয়ষার অংি শিসষাকি আপনষার এই প্রশতশক্রয়ষা ি্যিিষার করকিন।    

আমকার সন্কানকক বহিষ্কার করকা িকে হক িকব?
যশদ নকষান শিক্ষারথীকক িশিষ্ষার করষা িয় তখন অধ্যক্ এিং 
পশরচষালক, শিক্ষাগত ননতৃত্ব একসষাকর শসদ্ষান্ত ননকিন। 
একজন শিক্ষারথীকক িশিষ্ষার করষার শসদ্ষান্ত ননওয়ষার ২৪ ঘন্ষার 
মকধ্য, অধ্যক্কক অিি্যই শিক্ষারথী এিং তষাকদর শপতষামষাতষা িষা 
যত্নদষানকষারীকদরকক জষানষাকত িকি এিং NSW শিক্ষা শিভষাগকক 
অিশিত করকত িকি।

যশদ আপনষার সন্তষাকনর িয়স ১৭ িেকরর কম িয় এিং তষাকদর 
আচরকের কষারকে তষাকক িশিষ্ষার করষা িয়, তষািকল অধ্যক্কক 
অিি্যই ১৫ স্কু ল শদিকসর মকধ্য শিক্ষাগ্রিে চষাশলকয় যষাওয়ষার জন্য 
একটি নতুন স্কু ল িষা শিকল্প উপষায় খুঁকজ নির করকত িকি।

আপনষার সন্তষাকনর িয়স যশদ ১৭ িেকরর নিশি িয়, তষািকল আপশন 
এিং আপনষার সন্তষাকনর শিক্ষাজীিন চষাশলকয় ননয়ষা িষা কম্থজীিন 
শুরু করষার শদকক নজর নদওয়ষা উশচত।

আহম হক বহিষ্কাকরর হবরুকধে  আহিে করকত িকাহর?
িঁ্যষা, আপশন যশদ শিশ্ষাস ককরন নয অধ্যক্ এিং পশরচষালক, 
শিক্ষাগত ননতৃত্ব, একটি অন্যষায্য শসদ্ষান্ত শনকয়কেন িষা সঠিক পদ্শত 
অনুসরে ককরনশন৷ আশপকলর নশর নদখুন। 

আপনষার সন্তষাকনর পকক্ সমর্থন মূলক তর্যও পষাওয়ষা যষায়, নসইসষাকর 
আমষাকদর স্কু ল কশমউশনটি চষাট্থষাকর স্কু কলর সষাকর নযষাগষাকযষাগ করষার 
উপষায়গুকলষা নদয়ষা আকে৷

আহম হকভকাকব একটি অহভকযকাগ করকত িকাহর?
িশিষ্ষার, শসদ্ষান্ত ননওয়ষা িষা প্রদত্ত সিষায়তষা সম্পকক্থ  আপনষার উকবেগ 
রষাককল অশভকযষাগ করষার শিষকয় আরও তকর্যর জন্য অনুগ্রি ককর 
ওকয়িসষাইট নদখুন।

টেহেক�কান টদকাভকাষী িহরকষবকা
আপশন যশদ স্কু কলর সষাকর নযষাগষাকযষাগ করকত চষান এিং ইংকরশজকত 
সিষায়তষার প্রকয়ষাজন িয় তষািকল অনুগ্রি ককর 131 450 নম্বকর 
নটশলকিষান নদষাভষাষী পশরকষিষাকত কল করুন, আপনষার নকষান 
ভষাষষা প্রকয়ষাজন তষাকদর িলুন এিং অপষাকরটরকক স্কু কল নিষান 
করকত িলুন। আপনষার ককরষাপকরকন আপনষাকক সিষায়তষা করষার 
জন্য অপষাকরটর লষাইকন একজন নদষাভষাষীর ি্যিস্ষা করকিন। এই 
পশরকষিষার জন্য আপনষাকক নকষান মূল্য শদকত িকি নষা।

education.nsw.gov.au Bengali 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/attendance-behaviour-and-engagement/behaviour-support-toolkit/support-for-parents
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/public-schools/going-to-a-public-school/translated-documents/school-community-charter
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/complaints-compliments-and-suggestions/guide-for-parents-carers-and-students

