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Μόνιμη αποβολή
Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς/φροντιστές

Τι είναι η μόνιμη αποβολή (expulsion);
Μόνιμη ή διά παντός αποβολή είναι όταν ο διευθυντής 
του σχολείου και ο Διευθυντής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας 
(Director, Educational Leadership) λένε σε έναν μαθητή 
ότι πρέπει να φύγει από το σχολείο και να μην επιστρέψει. 
Η μόνιμη αποβολή είναι σοβαρό θέμα. Το σχολείο σας 
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει το 
παιδί σας πριν ληφθεί η απόφαση για μόνιμη αποβολή.

Οι διευθυντές σχολείων μπορούν να αποβάλουν μόνιμα 
μαθητές για δύο λόγους:

• Όταν οι μαθητές επιδεικνύουν συμπεριφορές που 
προκαλούν σοβαρή ανησυχία και τα σχέδια για τη 
διαχείριση της συμπεριφοράς τους δεν έχουν φέρει 
αποτελέσματα.

• Όταν οι μαθητές είναι πάνω από 17 ετών και δεν 
έχουν συμμετάσχει στη μάθηση ή η συμπεριφορά 
τους επηρεάζει τη μάθηση άλλων μαθητών.

Οι διευθυντές θα σκεφτούν πώς το σχολείο έχει 
υποστηρίξει τη μάθηση του παιδιού σας λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και το ιστορικό του πριν αποφασίσουν 
να το αποβάλουν μονίμως.

Πριν από τη μόνιμη αποβολή, ο διευθυντής θα 
επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει ότι 
σκέφτεται να αποβάλει μονίμως το παιδί σας. Θα εκδώσει 
γραπτή ειδοποίηση για πιθανή μόνιμη αποβολή και θα 
προσκαλέσει εσάς και το παιδί σας σε μια συνάντηση 
για να σας δώσει τους λόγους και να μιλήσετε για το 
τι θα συμβεί εάν αποβάλει διά παντός το παιδί σας. Ο 
διευθυντής θα σας κοινοποιήσει όλα τα σχετικά έγγραφα. 
Μπορείτε να φέρετε ένα άτομο μαζί σας στη σύσκεψη για 
συμπαράσταση. Το άτομο συμπαράστασης μπορεί να 
παρέχει σε εσάς ή/και στο παιδί σας συναισθηματική ή 
πρακτική υποστήριξη.

Μετά τη συνάντηση, θα έχετε επτά σχολικές ημέρες για 
να δώσετε μια απάντηση στο σχολείο με τους λόγους για 
τους οποίους το παιδί σας δεν πρέπει να αποβληθεί.  
Ο διευθυντής θα χρησιμοποιήσει αυτή την απάντηση ως 
μέρος της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

Τι θα συμβεί αν το παιδί μου αποβληθεί 
μονίμως;
Ο διευθυντής του σχολείου και ο Διευθυντής 
Εκπαιδευτικής Ηγεσίας θα αποφασίσουν από κοινού εάν 
ένας μαθητής πρόκειται να αποβληθεί μονίμως. Εντός 24 
ωρών από την απόφαση μόνιμης αποβολής ενός μαθητή, 
ο διευθυντής πρέπει να ενημερώσει τον μαθητή και 
τους γονείς ή τους φροντιστές του και να ειδοποιήσει το 
Υπουργείο Παιδείας NSW.

Εάν το παιδί σας είναι κάτω των 17 ετών και αποβληθεί 
μονίμως λόγω της συμπεριφοράς του, ο διευθυντής 
πρέπει να βρει ένα νέο σχολείο ή εναλλακτικό περιβάλλον 
για να συνεχίσει την εκπαίδευσή του εντός 15 σχολικών 
ημερών.

Εάν το παιδί σας είναι άνω των 17 ετών, εσείς και το παιδί 
σας θα πρέπει να αναζητήσετε επιλογές για να συνεχίσει 
την εκπαίδευσή του ή να βρει εργασία.

Μπορώ να κάνω ένσταση για μόνιμη 
αποβολή;
Ναι, αν πιστεύετε ότι ο διευθυντής του σχολείου και ο 
Διευθυντής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας πήραν μια άδικη 
απόφαση ή δεν ακολούθησαν τις σωστές διαδικασίες. 
Ανατρέξτε στο φυλλάδιο Ενστάσεων.

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη συνηγορία 
υπέρ του παιδιού σας, καθώς και το έγγραφό μας 
Χάρτης Σχολικής Κοινότητας που περιγράφει τρόπους 
επικοινωνίας με τα σχολεία.

Πώς μπορώ να κάνω παράπονο;
Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τη μόνιμη αποβολή,  
τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή την υποστήριξη που σας 
παρασχέθηκε, ανατρέξτε στον ιστότοπο για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή παραπόνου.

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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