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Uzaklaştırma sırasında çocuğunuzun 
huzurunu desteklemek
Anababa/bakıcı bilgilendirme belgesi

Çocuğunuz nasıl desteklenir
Uzaklaştırma sırasında çocuğunuzun sağlığını ve 
huzurunu desteklerken başlanacak iyi yer, uzman 
bilgileri ve tavsiyelerini almaktır. Çocuğunuzun huzurunu 
desteklemek üzere pratik tavsiyeler ve bilgiler için şu 
bağlantıları izleyin:

• Huzur (Wellbeing)

• Rehberlik ve psikoloji servisleri (Counselling and 
psychology services)

Ev ile okul arasındaki olumlu ve açık iletişim, öğrencilere 
başarılı olmaları için en iyi olanağın sağlanmasına 
yardımcı olur.

• Çocuğunuza, okul toplumunun değerli bir üyesi 
olduğu konusunda güvence verin.

• Herhangi bir endişeyi okula bildirin

• Çocuğunuzun öğrenime katılımını destekleyen 
stratejiler geliştirmek ve uygulamak için okul ekibiyle 
ortaklaşa çalışın.

• Çocuğunuzun okula geri dönmesini planlama 
toplantısına katılın. Bu, yüz yüze, çevrimiçinde veya 
telefonda olabilir.

• Çocuğunuzla olumlu, güvenlikli, kapsayıcı ve saygılı 
öğrenim çevrelerini biçimlendiren uygun davranış 
hakkında konuşun.

• Çocuğunuzu, düşüncelerini ve fikirlerini saygılı bir 
şekilde etkin olarak paylaşması için teşvik edin.

Uzaklaştırma sırasında evden öğrenmek
• Bir görevli, uzaklaştırma dönemi boyunca sizinle ve 

çocuğunuzla düzenli olarak ilişkide olacaktır.

• Çocuğunuza, öğrenmesinde, gün içinde çalışma 
süreleri için belirli zamanlar ayarlayarak, sessiz bir 
yer bularak ve öğreniminin nasıl ilerlediğini sorarak 
yardımcı olun.

• Ara verdiğinden, su içtiğinden emin olun ve stresli ve 
endişeli olursa, onu destekleyin.

• Bedensel etkinlik için zaman ayırın.

• Çocuğunuzu teknolojiyi güvenlikli şekilde kullanırken 
gözetin. Teknolojiyi kullanmak (Using technology) 
sitesi, yararlı bulabileceğiniz bilgilere ve kaynaklara 
sahiptir.

Yararlı bağlantılar
• Öğrenim paketleri (Learning packages)

• Engelli öğrenim ve destek tavsiyeleri (Disability 
learning and support advice)

• Davranış destek araç takımı (Behaviour support 
toolkit): Çocuğunuz okuldan uzaklaştırılırsa ne 
yapabilirsiniz

• Çocuğunuza evden öğrenimde destek olmak 
(Helping your child learn from home)

• Kids Helpline Avustralya’nın 5 ile 25 yaşlar 
arasındaki gençler için tek ücretsiz telefonla rehberlik 
hattıdır. 1800 55 1800 numaralı telefonu arayın.

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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