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Apa itu pengeluaran?
Pengeluaran adalah ketika kepala sekolah dan Direktur, 
Kepemimpinan Pendidikan memberi tahu seorang siswa 
bahwa ia harus meninggalkan sekolah dan tidak kembali 
lagi. Pengeluaran adalah masalah serius. Sekolah Anda 
akan mengerahkan segala upaya untuk membantu anak 
Anda sebelum keputusan untuk mengeluarkan dibuat.

Kepala sekolah dapat mengeluarkan siswa karena dua 
alasan:

• Siswa menunjukkan perilaku mengkhawatirkan yang 
serius dan rencana untuk mengelola perilakunya 
tidak berhasil.

• Siswa berusia di atas 17 tahun dan tidak mengikuti 
pelajaran atau perilakunya berdampak pada 
pembelajaran siswa lain.

Kepala sekolah akan memikirkan apa saja yang telah 
dilakukan sekolah untuk membantu pembelajaran 
anak Anda dengan mempertimbangkan kebutuhan dan 
latar belakangnya sebelum beliau memutuskan untuk 
mengeluarkan anak Anda.

Sebelum pengeluaran terjadi, kepala sekolah akan 
menghubungi Anda untuk memberi tahu Anda bahwa 
beliau berniat untuk mengeluarkan anak Anda. 
Beliau akan membuat pemberitahuan tertulis tentang 
kemungkinan pengeluaran dan mengundang Anda dan 
anak Anda ke pertemuan untuk menjelaskan alasannya 
dan berbicara tentang apa yang akan terjadi jika 
mereka mengeluarkan anak Anda. Kepala sekolah akan 
menunjukkan semua dokumen yang relevan kepada 
Anda. Anda dapat membawa seorang pendukung ke 
pertemuan ini. Pendukung dapat memberikan Anda dan/
atau anak Anda dukungan emosional atau praktis.

Setelah pertemuan, Anda memiliki tujuh hari sekolah 
untuk memberikan tanggapan kepada sekolah yang 
menyebutkan alasan mengapa anak Anda sebaiknya 
tidak dikeluarkan. Kepala sekolah akan menggunakan 
tanggapan ini sebagai bagian dari proses pengambilan 
keputusan.

Apa yang akan terjadi jika anak saya 
dikeluarkan?
Kepala sekolah dan Direktur, Kepemimpinan Pendidikan 
akan memutuskan bersama-sama apakah seorang 
siswa harus dikeluarkan. Dalam waktu 24 jam setelah 
memutuskan untuk mengeluarkan seorang siswa, kepala 
sekolah harus memberi tahu siswa tersebut dan orangtua 
atau pengasuh siswa tersebut serta memberi tahu 
Departemen Pendidikan NSW.

Jika anak Anda berusia di bawah 17 tahun dan 
dikeluarkan karena perilakunya, kepala sekolah harus 
mencari sekolah baru atau tempat alternatif untuk 
melanjutkan belajar dalam waktu 15 hari sekolah.

Jika anak Anda berusia di atas 17 tahun, Anda dan anak 
Anda harus mencari opsi untuk melanjutkan belajar atau 
bertransisi ke bekerja.

Bisakah saya mengajukan banding atas 
pengeluaran?
Ya, jika Anda yakin kepala sekolah dan Direktur, 
Kepemimpinan Pendidikan, membuat keputusan yang 
tidak adil atau tidak mengikuti prosedur yang benar. Lihat 
informasi mengenai Banding. 

Informasi tentang advokasi untuk Anak Anda tersedia, 
demikian pula Piagam Komunitas Sekolah kami yang 
menguraikan cara-cara untuk berkomunikasi dengan 
sekolah.

Bagaimana cara untuk mengajukan 
keluhan?
Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang pengeluaran, 
keputusan yang dibuat, atau dukungan yang diberikan, 
silakan merujuk ke situs web untuk informasi lebih lanjut 
tentang mengajukan keluhan. 

Layanan juru bahasa lewat telepon
Jika Anda ingin menghubungi sekolah dan memerlukan 
bantuan dalam hal bahasa Inggris, silakan hubungi 
layanan juru bahasa lewat telepon di 131 450, beri tahu 
mereka bahasa apa yang Anda butuhkan lalu minta 
operator untuk menelepon sekolah. Operator akan 
mencarikan juru bahasa untuk membantu Anda dalam 
percakapan Anda. Anda tidak akan dikenakan biaya 
untuk layanan ini.

education.nsw.gov.au Indonesian 

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

