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اخطار رسمی تعلیق

برگه اطالعاتی برای والدین / مراقب

اخطار رسمی برای رفتار نگران کننده چیست؟

رفتار نگران کننده کاری است که فردی انجام  دهد که ممکن 

است باعث آسیب یا خطری برای خود یا دیگران بوده است 

یا بشود. یک اخطار رسمی به دانش آموز می گوید که رفتار او 

باعث آسیب یا خطری برای خود و افراد دیگر بوده یا ممکن 

است بشود. این طراحی شده است تا شما و فرزندتان را آگاه 

کند که رفتارش باید بهبود یابد.

اخطار رسمی نامه ای است که در آن رفتار نگران کننده فرزند 

شما در آن قید شده است. فرزند شما در این زمان تعلیق 

نخواهد شد.

اگر فرزند من یک اخطار رسمی دریافت کند چه 

اتفاقی می افتد؟

مدیر مدرسه در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت تا 

به شما اطالع دهد که اخطار رسمی صادر می کند. او درباره 

نحوه همکاری شما و مدرسه برای حمایت از فرزندتان 

صحبت خواهد کرد. مدیر مدرسه همچنین یک نسخه کتبی از 

اخطار رسمی را به شما خواهد داد.

هدف اخطار رسمی این است که به فرزندتان زمان بدهد تا 

تأثیر رفتار خود را درک کند و با یک برنامه حمایتی توافق کند. 

مدرسه به شما و فرزندتان این فرصت را می دهد که با آنها 

مالقات کنید تا در مورد آن رفتار صحبت کنید و حمایت هایی 

را که فرزندتان نیاز دارد برنامه ریزی یا بازبینی کنید.

اخطار رسمی برای رفتار نگران کننده تا 50 روز تحصیلی به 

قوت خود باقی می ماند. در این مدت، اگر این رفتار دوباره 

تکرار شود، ممکن است فرزند شما به حالت تعلیق درآید.

اگر فرزندم اخطار رسمی دریافت کند، چه کار 

کنم؟

تقریباً هر کودکی گاهی اوقات کارهایی انجام می دهد که از 

مقررات مدرسه یا ضوابط رفتاری برای دانش آموزان پیروی 

نمی کند. گاهی اوقات، هنگامی که این اتفاق می افتد، اخطار 

رسمی داده می شود. اطالعات بیشتر در مورد اینکه اگر 

فرزندتان در مدرسه دچار مشکل شد چه کاری انجام دهید در 

دسترس است.

اگر کودک شما اخطار رسمی دریافت کند، به این معنی است 

که رفتاری وجود دارد که نیاز به توجه دارد. تعامل شما با 

مدرسه در مدیریت رفتار فرزندتان و ایجاد راه حل های 

مشترک بسیار مهم است. با مدیر مدرسه در مورد اخطار 

رسمی صحبت کنید و با تیمی که از فرزندتان حمایت می کند 

برای ارائه راه حل ها همکاری کنید.

اطالعات بیشتری در باره حمایت از فرزندتان موجود است و 

منشور جامعه مدرسه نیز راههای برقراری ارتباط با مدارس را 

توضیح می دهد.

گاهی اوقات، ممکن است الزم باشد برای فرزندتان کمک 

بیشتری دریافت کنید. این ممکن است به این معنی باشد که 

شما باید فرزند خود را نزد پزشک یا متخصص دیگری ببرید.

آگر آن رفتار تکرار شود چه می شود؟

اگر رفتار نگران کننده در طی 50 روز تحصیلی پس از اخطار 

رسمی اولیه تکرار شود، ممکن است مدیر مدرسه تصمیم 

بگیرد که فرزند شما را معلق کند. تصمیم به تعلیق فرزند 

شما تنها پس از بررسی مدیر مدرسه از رفتار و نیازهای فردی 

او و سایر کودکان گرفته می شود. اطالعات در مورد تعلیق 

یک دانش آموز در دسترس است.

اگر هنوز نگرانی دارم چه کار کنم؟

اگر در مورد یادگیری، رفتار یا سالمت فرزندتان در مدرسه 

نگرانی دارید، بهترین کار برای شروع صحبت کردن با معلم، 

دستیار مدیر یا معاون مدیر مدرسه است. بیشتر مسائل را 

می توان با صحبت با افرادی که فرزند شما و موقعیت را 

می شناسند حل کرد.

گاهی اوقات ممکن است الزم باشد با شخص دیگری صحبت 

کنید. مدرسه شما می تواند جزئیات تماس با دفتر آموزش 

محلی شما را که ممکن است بتواند کمکتان کند به شما بدهد. 

همچنین اگر فکر می کنید ممکن است دالیل پزشکی برای 

نگرانی های شما وجود داشته باشد، به صحبت کردن با پزشک 

فرزندتان فکر کنید.

سرویس مترجم تلفنی

اگر می خواهید با مدرسه تماس بگیرید و در مورد زبان 

انگلیسی به کمک نیاز دارید، لطفاً با سرویس مترجم تلفنی به 

شماره 450 131  تماس بگیرید، بگویید به چه زبانی نیاز دارید 

و از اپراتور بخواهید که با مدرسه تماس بگیرد. اپراتور یک 

مترجم روی خط خواهد آورد تا به شما در مکالمه کمک کند. 

برای این خدمات هزینه ای از شما دریافت نمی شود. 
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