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Endişeli davranış için resmi uyarı nedir?
Endişeli davranış, bir kişinin kendisi veya başkaları 
için zarar veya tehlikeye neden olabilecek veya neden 
olan bir şeyi yapmasıdır. Resmi uyarı, bir öğrenciye, 
davranışının kendisi veya başkaları için zarara veya 
tehlikeye neden olduğunu veya olabileceğini bildirir. Size 
ve çocuğunuza davranışının düzeltilmesi gerektiğini 
bildirecek şekilde tasarlanmıştır. 

Resmi uyarı, çocuğunuzun endişeli davranışının 
kaydedildiği bir mektuptur. Çocuğunuz bu aşamada 
okuldan uzaklaştırılmayacaktır.

Çocuğum resmi uyarı alırsa ne olur?
Müdür, en kısa zamanda ilişkiye geçerek resmi uyarı 
vermek üzere olduğunu size bildirecektir. Sizin ve 
okulun, çocuğunuzu desteklemek üzere nasıl birlikte 
çalışabileceğini sizinle görüşecektir. Müdür, ayrıca, resmi 
uyarının bir kopyasını da size verecektir.

Resmi uyarının amacı, çocuğunuza, davranışının 
etkisini anlaması ve bir destek planını kabul etmesi 
amacıyla zaman vermektir. Okul, davranışı görüşmek 
ve çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu destekleri planlamak 
veya gözden geçirmek için size ve çocuğunuza şans 
tanıyacaktır.

Endişeli davranış için resmi uyarı 50 okul gününe kadar 
yürürlüktedir. Bu zaman içinde davranış yinelenirse 
çocuğunuz okuldan uzaklaştırılabilir.

Çocuğum resmi uyarı alırsa ne yaparım?
Neredeyse bütün çocuklar okul kurallarına veya 
Öğrenciler için Davranış Yönetmeliği’ne uymayan şeyleri 
bazen yapacaktır. Bazen, bu meydana geldiği zaman, 
resmi uyarı verilecektir. Çocuğunuz okulda kendisini 
sıkıntıya sokuyorsa ne yapılır konusunda daha fazla bilgi 
mevcuttur.

Çocuğunuz bir resmi uyarı alırsa, bunun anlamı, 
dikkat edilmesi gereken bir davranış bulunduğudur. 
Çocuğunuzun davranışını yönetmede ve çözümleri 
birlikte geliştirmede okulla bağlantınız çok önemlidir. 
Resmi uyarı hakkında okul müdürü ile konuşun ve bir 
çözüm bulmak üzere çocuğunuzu destekleyen ekiple 
birlikte çalışın.

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

Bazen çocuğunuz için ek destek almaya ihtiyacınız 
olabilir. Bu, çocuğunuzu doktoruna veya başka bir 
profesyonele götürmeniz gerektiği anlamına gelebilir.

Davranış yeniden olursa ne yapılır?
Endişeli davranış ilk resmi uyarıdan sonraki 50 gün 
içinde yeniden olursa, müdür çocuğunuzu okuldan 
uzaklaştırmayı kararlaştırabilir. Çocuğunuzu uzaklaştırma 
kararı sadece müdürün davranışa, çocuğunuzun ve 
diğer çocukların kişisel ihtiyaçlarına bakması sonrasında 
olacaktır. Bir çocuğu uzaklaştırmaya ilişkin bilgiler 
mevcuttur.

Halâ endişelerim varsa ne yapabilirim?
Çocuğunuzun öğrenimi, davranışı veya okuldaki 
huzuruna ilişkin endişeleriniz varsa, en iyi başlama 
noktası öğretmenle, yardımcı müdürle veya görevli 
müdürle konuşmaktır. Çoğu sorunlar çocuğunuzu ve 
durumu bilen kişilerle konuşmakla çözümlenebilir.

Bazen başka birisiyle konuşmaya ihtiyacınız olabilir. 
Okulunuz, yardımcı olabilecek yerel eğitim ofisinin ilişki 
bilgilerini size verebilir. Ayrıca, endişeleriniz için tıbbi 
nedenler olabileceğini düşünüyorsanız, çocuğunuzun 
doktoru ile konuşmayı düşünün.

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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