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Öğrenci davranışı
Anababa/bakıcı bilgilendirme belgesi

Davranış
Çocuğunuz için güvenlikli ve mutlu bir okul sağlamak 
isteriz. Öğrenci davranışını desteklemek, öğrenciyi teşvik 
etmek, katılımını, performansını ve huzurunu artırmak için 
kritiktir. Okullar, işbirlikçi, destekleyici ve uyum sağlayıcı 
olan kapsayıcı öğrenim çevreleri sağlamayı hedefler. 
Okul Toplumu Tüzüğü, bunun anababalar, bakıcılar, 
eğitimciler ve okul görevlileri için nasıl göründüğünü 
açıklar.

Öğrenci Davranışı Stratejisi
Öğrenci Davranışı Stratejimiz (Student Behaviour 
Strategy), her öğrencinin tanındığı, değer verildiği, gerekli 
şekilde ilgilenildiği ve tüm öğrencilerin bütün yetenekleri 
düzeyinde öğrenebildiği kapsamlı bir eğitim sistemi 
inşa edilmesine yardımcı olur. Desteklendiğini hisseden 
ve güvenlikli öğrencilerin okulla daha çok bağlantılı ve 
öğrenimlerinin etkin katılımcısı olduklarını biliyoruz.

Olumlu ve saygın öğrenim çevreleri huzuru, katılımı 
ve geliştirilmiş akademik başarıyı yükseltir. Strateji, 
tutarlılığın anahtar olduğu bir önleyici, olumlu, öğrenciyi 
merkez alan, okul ailesi toplumu yaklaşımını destekler. 
Tüm öğrencilerin ihtiyaçları bir Bakım Sürekliliği (Care 
Continuum) tarafından karşılanır.

Öğrenciler için Davranış Kodu
Öğrenciler için Davranış Kodu (Behaviour Code for 
Students) tüm NSW kamu okullarında beklenilen 
davranışı açıklar. Çocuğunuzun okulu ayrıca, okulunda 
beklenecek olan davranışsal beklentileri geliştirecektir. 
Çocuğunuzun okulunda görevliler beklenen davranışı 
öğretecek ve kabul edecektir.

Endişeli davranışlar
Çocuklar ve gençler, zaman zaman, büyümenin 
normal bir parçası olan çetin davranışlar sergileyebilir. 
Çocuğunuz başkalarının davranışlarından etkilenmiş 
olabilir veya kendi davranışlarıyla başkalarını 
etkileyebilir. Çocuğunuz size okuldaki davranış 
sorunlarını anlattığında ne yapılabilir konusundaki bilgiler 
çevrimiçinde mevcuttur.

Daha fazla bilgi
Davranış desteği hakkında daha fazla bilgi almak 
istiyorsanız veya çocuğunuzun davranışları hakkında 
endişeleriniz varsa, lütfen okulla ilişkiye geçin.

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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