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Suspension
Parent/carer factsheet

Pagsuspinde
Papel ng katotohanan para sa magulang/tagapag-alaga

Ano ang pagsuspinde?
Ang pagkasuspinde ay kung ang paaralan ay magsabi sa 
isang estudyante na huwag nang pumasok sa paaralan 
nang ilang araw. Ang mga estudyante sa Kindergarten 
hanggang Year 2 ay maaaring masuspinde nang hanggang 
5 araw na may klase at ang mga estudyante ng Year 3 – 12 
ay maaaring masuspinde nang hanggang 10 araw na may 
klase. 
Ang mga prinsipal ay maaaring magsuspinde kung 
nasubukan na nilang pangasiwaan ang nakakabahalang 
pag-uugali ng estudyante sa ibang mga paraan at kailangan 
ng paaralan ng panahon upang magplano ng pagsuporta sa 
pag-uugali at maglagay ng mga pangkaligtasang hakbang. 
Dapat pag-isipan ng mga prinsipal ang pag-uugali at ang 
mga pangangailangan ng estudyante kung pinag-iisipan ang 
pagsuspinde.  
Bago mangyari ang pagsuspinde, ang prinsipal ay dapat 
magbigay ng pormal na babala sa nakakabahalang pag-
uugali. Kung ang pag-uugali ay seryoso o maging problema 
sa kaligtasan, ang iyong anak ay maaaring masuspinde 
kaagad kahit walang pormal na babala.

Ano ang mangyayari kung nasuspinde ang 
aking anak?
Sa loob ng 24 oras mula sa pagpapasya ng pagsuspinde 
sa estudyante, ang prinsipal ay dapat pasabihan ang 
estudyante at ang kanyang mga magulang o tagapag-alaga. 
Ikaw at ang iyong anak ay dapat mabigyan ng pagkakataong 
makipagpulong sa paaralan at mapag-usapan ang 
pagsuspinde at magtulungan sa mga diskarte at suporta na 
makakatulong sa iyong anak.
Habang nakasuspinde ang iyong anak, siya 
pinagbabawalang pumasok sa paaralan. Ang paaralan ay 
magbibigay ng suporta sa iyong anak upang patuloy ang 
kanyang pag-aral habang nakasuspinde at makikipagbalita 
sa iyo at sa iyong anak. Ang papel na Tip sa Kabutihan ay 
makatulong sa iyong pagsuporta sa kapakanan ng iyong 
anak habang nakasuspinde.

Ekstensyon ng pagkasuspinde
Ang prinsipal ay maaaring humingi sa Direktor ng Pamunuan 
ng Edukasyon, kung ang pagsuspinde ay maaaring 
mapahaba kung kulang ang panahon sa pagpaplano ng 
suporta o may patuloy na panganib sa kaligtasan na hindi pa 
napangasiwaan.  Mapapasabihan ka bago ang katapusan 
ng pagsuspinde kung aprobado ang pagkapahaba nito.

Maaari ko bang i-apela ang pagkasuspinde?
Oo, kung naniniwala ka na ang prinsipal at Direktor ng 
Pamunuan ng Edukasyon, ay nagkamali sa kanilang 
kapasyahan, hindi sumunod sa mga tuntunin o hindi 
makatarungan ang desisyon. Sumangguni sa mga 
mapagkukunan sa pag-aapela. 

May makukuhang mga karagdagang impormasyon sa  
pag-aadbokasiya para sa iyong anak at ganoon din sa 
Karta ng Komunidad sa Paaralan na nagbalangkas ng mga 
paraan sa pakikipag-usap sa mga paaralan.

Ano ang pagpupulong sa pagpaplano ng 
pagbalik sa paaralan?
Ang iyong anak ay babalik sa paaralan sa patsa o bago 
magwakas ang pagkasuspinde. Bago pa ang iyong anak 
ay makakabalik, tatawagan ka ng paaralan upang makipag-
ayos ng isang pagpaplanong pagpulong sa mga kawani ng 
paaralan na nakikipagtulungan nang malapitan sa iyong 
anak. 
Ang pagpupulong ay maaaring harapan, sa telepono o sa 
online at pag-uusapan kung paano makipagtulungan sa 
paaralan sa pagsuporta ng pagbabalik ng iyong anak sa 
paaralan. Maaaring magdala ng isang taong pansuporta sa 
pagpupulong. Maaari silang magbigay sa iyo o ang iyong 
anak ng praktikal o emosyonal na suporta. 
Para sa mga nakababahalang pag-uugali na 
nangangailangan ng karagdagang diskarte at suporta, 
makikipagtulungan ang paaralan sa iyo at sa iyong anak na 
gumawa ng plano sa pagsuporta sa kanila at mabawasan 
ang kapahamakan. Maaari na ang iyong anak ay mayroon 
nang isang plano. Kung mayroon nang ginagamit na plano, 
ito ay iaakma na lamang upang makatulong sa pagsuporta 
sa iyong anak. Ang planong ito ay ibabahagi sa iyo at sa 
ibang mga kawani sa paaralan na sumusuporta sa iyong 
anak.

Paano kapag ang pag-uugali ay maulit?
Kung ang nakababahalang pag-uugali ay maulit, ang 
prinsipal at ang pangkat ng pansuporta sa pag-aaral sa 
paaralan ay tutukuyin ang iba pang paraan sa pasuporta 
sa pag-aaral ng iyong anak. Maaaring kasama rito ang 
pagtatanong sa mga eksperto sa loob ng kagawaran na 
magbigay ng suporta.

Karagdagang impormasyon 
Mayroon ding makukuhang impormasyon kung ano ang 
gagawin kapag nasuspinde ang iyong anak.

Ang serbisyo ng interpreter sa telepono
Kung gusto mong tawagan ang paaralan at kailangan mo ng 
tulong sa pag-Ingles, mangyaring tumawag sa serbisyo ng 
interpreter sa telepono sa 131 450. Sabihin sa kanila kung 
anong wika ang kailangan mo at makiusap sa opereytor 
na tawagan ang paaralan. Kukuha ang opereytor ng isang 
interpreter sa telepono upang tumulong sa iyong pakikipag-
usap. Hindi ka pagbabayarin sa serbisyong ito.
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