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ਬਰਖਾਸਤਗੀ 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਬਰਿਾਿਤਗੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ 
ਲੀਡਰਸਸ਼੍ ਸਕਿੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਸਹੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕੂਲ ਛੱਡਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾ੍ਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਿਾਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ 
ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਿਕੂਲੌਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਿਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਦੋ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ:

 • ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਾਰ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦਾ 
੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾ ਂਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣ।

 • ਸਿਸਦਆਰਥੀ 17 ਿਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਿੱਿਣ ਸਿੱਚ 
ਸਹੱਿਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਿੱਿਆ 
ਨੂੰ ੍ਰਭਾਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਿੋਚਣਗੇ ਸਕ ਿਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ 
ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਅਤੇ ਸ੍ਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਂ
ਦੀ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿੱਚ ਸਕਿੇਂ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਿਕੂਲੋਂ ਬਰਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ,ਂ ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੰ੍ਰਕ ਕਰੇਗਾ 
ਸਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿੰਭਾਿੀ 
ਬਰਿਾਿਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਿਤੀ ਨੋਸਟਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਸਟੰਗ ਲਈ ਿੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ। 
ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਾਰੇ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਿਾਝਂੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਮੀਸਟੰਗ ਸਿੱਚ 
ਆ੍ਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਹਾਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਹਾਇਕ 
ਸਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਜਾ ਂਸਿਹਾਰਕ ਿਹਾਇਤਾ 
੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਇਿ ਮੀਸਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿੱਤ ਿਕੂਲੀ ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ 
ਸਕ ਸਕਨ੍ਾ ਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੁ ਿਕੂਲੌ ਸਕਊਂ ਨਹੀਂ ਬਰਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਂਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ੍ਰਸਕਸਰਆ ਤੋਂ ੍ਸਹਲਾ ਂਇਿ ਜਿਾਬ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸਸ਼੍ ਇਕੱਠੇ ਹੌ ਕੇ ਫੈਿਲਾ 
ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਕੀ ਇਿ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੇ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਸਟਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ 
ਅੰਦਰ, ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਨੂੰ ਸਿਸਦਆਰਥੀਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਾਸ੍ਆ ਂਜਾ ਂਿੰਭਾਲਕਾ ਂਅਤੇ 
NSW ਦੇ ਸਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ ਦੇ ਸਿਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਉਿ ਨੂੰ ਿਕੂਲੋਂ ਬਰਿਾਿਤ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਨੂੰ 15 ਿਕੂਲੀ ਸਦਨਾ ਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਸਿਕਲ੍ਕ ਿੈਸਟੰਗ 
ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਿਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਸਿੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਾ ਂਿਕੂਲ ਜਾ ਂਕੰਮ ਲਈ ੍ਸਰਿਰਤਨ ਕਰਨ 
ਬਾਰੇ ਸਿਕਲ੍ਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਬਰਖਾਸਗੀ ਬਾਰੇ ਅਿੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ
ਹਾ,ਂ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸ੍ਰੰਿੀ੍ਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸਸ਼੍ 
ਨੇ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਫੈਿਲਾ ਸਲਆ ਹੈ ਜਾ ਂਿਹੀ ੍ਰਸਕਸਰਆਿਾ ਂਦੀ ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 
ਅ੍ੀਲ ਿਰੋਤ ਿੇਿ।ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉ੍ਲਬਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਡਾ 
ਿਕੂਲ ਕਮਯੁਸਨਟੀ ਚਾਰਟਰ ਜੋ ਿਕੂਲਾ ਂਨਾਲ ਿੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸਕਆ ਂਦੀ 
ਰੂ੍ਰੇਿਾ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਪਕਵੇਂ ਕਰਾ?ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਿਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਏ ਗਏ ਫੈਂਿਸਲਆ ਂਜਾ ਂ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਸ਼ਕਿੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਸਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈਬਿਾਈਟ ਿੇਿੋ।  

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