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Okuldan çıkarmak nedir?
Okuldan çıkarmak, okul müdürü ve Eğitim Liderliği 
Direktörü’nün bir öğrenciye okuldan çıkmasını ve geri 
dönmemesini söylemesidir. Okuldan çıkarmak, ciddi 
bir konudur. Okulunuz, okuldan çıkarma kararının 
verilmesinden önce, çocuğunuzu desteklemek için her 
çabayı gösterecektir.

Okul müdürleri öğrencileri iki nedenden dolayı okuldan 
çıkarabilirler:

• Öğrencilerin endişe verici ciddi davranışlar 
göstermesi ve davranışlarını kontrol etme planlarının 
işe yaramaması.

• Öğrencilerin 17 yaşından büyük olması ve öğrenimde 
yer almaması veya davranışlarının diğer öğrencilerin 
öğrenimini etkilemesi.

Okul müdürleri, okuldan çıkarmadan önce ihtiyaçlarını 
ve geçmişini hesaba katarak, okulun çocuğunuzun 
öğrenimini nasıl desteklediği konusunda düşünecektir.

Okuldan çıkarma gerçekleşmeden önce müdür, 
çocuğunuzu okuldan çıkarmayı düşündüğünü bildirmek 
üzere sizinle ilişkiye geçecektir. Okuldan olası bir 
çıkarmanın yazılı bildirimini verecek ve nedenleri ve 
çocuğunuzu okuldan çıkarırsa ne olacağını belirtmek için 
sizi ve çocuğunuzu toplantıya davet edecektir. Müdür, 
ilgili tüm belgeleri sizinle paylaşacaktır. Toplantıya 
destekleyici bir kişiyi getirebilirsiniz. Destekleyici kişi, 
size ve/veya çocuğunuza duygusal ve pratik destek 
sağlayabilir.

Toplantıdan sonra, çocuğunuzun okuldan çıkarılmaması 
için nedenlerle birlikte bir yanıt vermek üzere yedi okul 
gününüz olacaktır. Müdür, karar verme sürecinin bir 
parçası olarak bu yanıtı kullanacaktır.

Çocuğum okuldan çıkarılırsa ne olur?
Müdür ve Eğitim Liderliği Direktörü, bir öğrencinin 
çıkarılması konusunda birlikte karar verecektir.  
Bir öğrenciyi okuldan çıkarma kararının verilmesinden 
sonraki 24 saat içinde, müdür öğrenciye ve anababasına 
veya bakıcısına söylemeli ve NSW Eğitim Bakanlığı’na 
bildirmelidir.

Çocuğunuz 17 yaşından küçükse ve davranışları 
nedeniyle okuldan çıkarılmışsa, okul müdürü, öğrenimin 
sürdürülmesi için 15 gün içinde yeni bir okul veya başka 
bir ortam bulmalıdır.

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

Okuldan çıkarmayı temyiz edebilir miyim?
Müdürün ve Eğitim Liderliği Direktörünün adaletsiz 
bir karar verdiğine veya doğru işlemleri izlemediğine 
inanırsanız, evet. Temyizler kaynağına bakın.

Çocuğunuz için savunmanlık hakkında bilginin yanı sıra, 
okullarla iletişim yollarını açıklayan Okul Toplumu Tüzüğü 
de mevcuttur.

Nasıl şikâyette bulunabilirim?
Çıkartmaya, verilen kararlara veya sağlanan desteğe 
ilişkin endişeleriniz varsa, lütfen şikâyette bulunmak 
hakkında daha fazla bilgi için internet sitesine bakın.

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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