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Επίσημη προειδοποίηση για προσωρινή 
αποβολή (suspension)

Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς/φροντιστές

Τι είναι η επίσημη προειδοποίηση για 
συμπεριφορά που προκαλεί ανησυχία;
Η ανησυχητική συμπεριφορά είναι κάτι που κάνει κάποιος 
που μπορεί να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει βλάβη 
ή κίνδυνο στον εαυτό του ή σε άλλους. Μια επίσημη 
προειδοποίηση λέει σε έναν μαθητή ότι η συμπεριφορά 
του προκάλεσε ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή κίνδυνο 
στον εαυτό του και σε άλλους ανθρώπους. Σκοπός της 
προειδοποίησης είναι να ενημερώσει εσάς και το παιδί σας 
ότι η συμπεριφορά του πρέπει να βελτιωθεί.
Η επίσημη προειδοποίηση είναι μια επιστολή στην οποία έχει 
καταγραφεί η συμπεριφορά του παιδιού σας που προκαλεί 
ανησυχία. Το παιδί σας δεν θα αποβληθεί από το σχολείο 
αυτή τη φορά.

Τι θα συμβεί αν το παιδί μου λάβει μια 
επίσημη προειδοποίηση;
Ο διευθυντής θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο 
δυνατό για να σας ενημερώσει ότι πρόκειται να εκδώσει 
μια επίσημη προειδοποίηση. Θα συζητήσει πώς εσείς και 
το σχολείο μπορείτε να συνεργαστείτε για να στηρίξετε το 
παιδί σας. Ο διευθυντής θα σας δώσει επίσης ένα γραπτό 
αντίτυπο/αντίγραφο της επίσημης προειδοποίησης.
Σκοπός της επίσημης προειδοποίησης είναι να δώσει 
στο παιδί σας χρόνο για να κατανοήσει τον αντίκτυπο 
της συμπεριφοράς του και να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο 
υποστήριξης. Το σχολείο θα δώσει σε εσάς και το παιδί 
σας την ευκαιρία να συναντηθείτε με τους αρμόδιους για 
να συζητήσετε τη συμπεριφορά και να σχεδιάσετε ή να 
αναθεωρήσετε την υποστήριξη που χρειάζεται το παιδί σας.
Η επίσημη προειδοποίηση για μια συμπεριφορά που 
προκαλεί ανησυχία ισχύει για έως και 50 σχολικές ημέρες. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί σας μπορεί 
να αποβληθεί προσωρινά από το σχολείο εάν επαναληφθεί 
αυτή η συμπεριφορά.

Τι μπορώ να κάνω αν το παιδί μου λάβει 
επίσημη προειδοποίηση;
Σχεδόν όλα τα παιδιά κάνουν μερικές φορές πράγματα που 
δεν ακολουθούν τους κανόνες του σχολείου ή τον Κώδικα 
Συμπεριφοράς Μαθητών. Μερικές φορές, όταν συμβεί κάτι 
τέτοιο, θα δοθεί επίσημη προειδοποίηση. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το τι να κάνετε εάν το παιδί σας 
εμπλέκεται σε προβλήματα στο σχολείο είναι διαθέσιμες.

Εάν το παιδί σας λάβει επίσημη προειδοποίηση, αυτό 
σημαίνει ότι παρουσιάζεται μια συμπεριφορά που χρειάζεται 
προσοχή. Η συνεργασία σας με το σχολείο είναι πολύ 
σημαντική για τη διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού 
σας και την ανάπτυξη λύσεων από κοινού. Μιλήστε 
με τον διευθυντή του σχολείου σχετικά με την επίσημη 
προειδοποίηση και συνεργαστείτε με την ομάδα που 
υποστηρίζει το παιδί σας για να βρείτε κάποιες λύσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνηγορία υπέρ 
του παιδιού σας είναι διαθέσιμες, καθώς και ο Χάρτης 
Σχολικής Κοινότητας που περιγράφει τρόπους επικοινωνίας 
με τα σχολεία.
Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε επιπλέον 
βοήθεια για το παιδί σας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 
πρέπει να πάρετε το παιδί σας στο γιατρό του ή σε άλλο 
επαγγελματία.

Κι αν ξανασυμβεί η συμπεριφορά;
Εάν η ανησυχητική συμπεριφορά συμβεί ξανά εντός 50 
σχολικών ημερών από την αρχική επίσημη προειδοποίηση, 
ο διευθυντής μπορεί να αποφασίσει να αποβάλει προσωρινά 
το παιδί σας. Η απόφαση προσωρινής αποβολής του 
παιδιού σας θα ληφθεί μόνο αφού ο διευθυντής εξετάσει 
τη συμπεριφορά και τις ατομικές ανάγκες του παιδιού σας 
και άλλων παιδιών. Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την 
προσωρινή αποβολή ενός μαθητή.

Τι να κάνω αν εξακολουθώ να έχω ανησυχίες;
Εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με τη μάθηση, τη συμπεριφορά 
ή την ευημερία του παιδιού σας στο σχολείο, το καλύτερο 
είναι να ξεκινήσετε να μιλάτε με τον δάσκαλο/καθηγητή, 
το βοηθό διευθυντή ή τον υποδιευθυντή. Τα περισσότερα 
ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μιλώντας με τους 
ανθρώπους που γνωρίζουν το παιδί σας και την κατάσταση.
Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να μιλήσετε σε κάποιον 
άλλο. Το σχολείο σας μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία 
επικοινωνίας για το τοπικό γραφείο εκπαίδευσης που μπορεί 
να είναι σε θέση να σας βοηθήσει. Επίσης, εξετάστε και 
την περίπτωση να μιλήσετε με τον γιατρό του παιδιού σας 
εάν νομίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν ιατρικοί λόγοι για τις 
ανησυχίες σας.

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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