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Προσωρινή Αποβολή
Ενημερωτικό φυλλάδιο για γονείς/φροντιστές

Τι είναι η προσωρινή αποβολή (suspension);
Προσωρινή αποβολή είναι όταν το σχολείο ζητά από έναν 
μαθητή να μην πάει στο σχολείο για ένα χρονικό διάστημα.  
Οι μαθητές στο Νηπιαγωγείο (Kindergarten) έως το Έτος 2 είναι 
δυνατόν να αποβληθούν για έως και 5 σχολικές ημέρες και οι 
μαθητές στα Έτη 3 – 12 είναι δυνατόν να αποβληθούν για έως 
και 10 σχολικές ημέρες. 
Οι διευθυντές μπορεί να αποβάλουν προσωρινά έναν μαθητή 
όταν η συμπεριφορά του μαθητή έχει βλάψει ή θέσει σε κίνδυνο 
ένα άτομο και όταν η ασφάλεια ενός άλλου ατόμου είναι σε 
κίνδυνο. Οι διευθυντές μπορούν να αποβάλουν έναν μαθητή 
όταν έχουν ήδη προσπαθήσει να διαχειριστούν την ανησυχητική 
συμπεριφορά του με άλλους τρόπους και το σχολείο χρειάζεται 
χρόνο για να σχεδιάσει υποστήριξη για τη συμπεριφορά και να 
θέσει σ’ εφαρμογή μέτρα ασφαλείας. Οι διευθυντές πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά και τις ανάγκες του μαθητή 
όταν αποφασίζουν να τον αποβάλουν. 
Πριν πραγματοποιηθεί η προσωρινή αποβολή, ο διευθυντής 
πρέπει να παράσχει επίσημη προειδοποίηση για μια 
συμπεριφορά που προκαλεί ανησυχία. Εάν η συμπεριφορά είναι 
σοβαρή ή τίθεται ζήτημα ασφάλειας, το παιδί σας μπορεί να 
τεθεί σε προσωρινή αποβολή χωρίς επίσημη προειδοποίηση.

Τι θα συμβεί αν το παιδί μου αποβληθεί 
προσωρινά;
Εντός 24 ωρών από την απόφαση προσωρινής αποβολής ενός 
μαθητή, ο διευθυντής πρέπει να ενημερώσει προφορικά τον 
μαθητή κατά περίπτωση και τους γονείς ή τους φροντιστές του 
γραπτώς, όπου είναι δυνατόν. Σε εσάς και το παιδί σας πρέπει να 
δοθεί η ευκαιρία να συναντηθείτε με το σχολείο για να απαντήσετε 
στην απόφαση αποβολής. Το σχολείο θα συνεργαστεί μαζί σας 
σε θέματα στρατηγικής και στήριξης που μπορούν να τεθούν σε 
εφαρμογή για να βοηθήσουν το παιδί σας.
Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποβολής το παιδί σας δεν 
θα επιτρέπεται να πάει στο σχολείο. Το σχολείο θα παρέχει 
στο παιδί σας υποστήριξη για να συνεχίσει να μαθαίνει κατά 
τη διάρκεια της προσωρινής αποβολής και θα ελέγχει την 
κατάσταση με εσάς και το παιδί σας. Το φυλλάδιο Συμβουλές 
Ευημερίας μπορεί να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε την 
ευημερία του παιδιού σας κατά τη διάρκεια της προσωρινής 
αποβολής.

Παράταση προσωρινής αποβολής
Εάν η προσωρινή αποβολή δεν παρέχει αρκετό χρόνο 
για τον προγραμματισμό μέτρων στήριξης ή υπάρχει ένας 
συνεχιζόμενος κίνδυνος ασφάλειας που δεν έχει ακόμη 
αντιμετωπιστεί, ο διευθυντής μπορεί να παρατείνει την αποβολή 
αφού μιλήσει με τον Διευθυντή του τμήματος Εκπαιδευτικής 
Ηγεσίας. Οι γονείς/φροντιστές θα ειδοποιηθούν πριν από τη 
λήξη της αποβολής εάν εγκριθεί παράταση.

Μπορώ να ασκήσω ένσταση για προσωρινή 
αποβολή;
Ναι, αν πιστεύετε ότι ο διευθυντής του σχολείου και ο 
Διευθυντής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας πήραν μια άδικη απόφαση 
ή δεν ακολούθησαν τις σωστές διαδικασίες. Ανατρέξτε στο 
φυλλάδιο Ενστάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνηγορία υπέρ 
του παιδιού σας είναι διαθέσιμες, καθώς και ο Χάρτης Σχολικής 
Κοινότητας που περιγράφει τρόπους επικοινωνίας με τα 
σχολεία.

Τι είναι η συνάντηση προγραμματισμού 
επιστροφής στο σχολείο;
Το παιδί σας θα επιστρέψει στο σχολείο κατά την ή πριν 
από την ημερομηνία λήξης της αποβολής. Η συνεργασία 
σας με το σχολείο είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση της 
συμπεριφοράς του παιδιού σας και την ανάπτυξη λύσεων 
από κοινού. Πριν επιστρέψει το παιδί σας, το σχολείο θα 
επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά για να κανονίσει μια 
συνάντηση προγραμματισμού με το σχολικό προσωπικό που 
συνεργάζεται στενά με το παιδί σας.
Η συνάντηση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή 
διαδικτυακά με τη μορφή που θα δώσει την καλύτερη ευκαιρία 
για μια θετική συζήτηση. Η συνάντηση θα αφορά το πώς 
μπορείτε να συνεργαστείτε για να υποστηρίξετε το παιδί σας 
όταν επιστρέψει στο σχολείο. Μπορείτε να φέρετε ένα άτομο 
μαζί σας στη συνάντηση για συμπαράσταση. Μπορεί να παρέχει 
σε εσάς ή το παιδί σας πρακτική ή συναισθηματική υποστήριξη.
Για συμπεριφορές που προκαλούν ανησυχία και απαιτούν 
περισσότερες στρατηγικές και υποστήριξη, το σχολείο θα 
συνεργαστεί με εσάς και το παιδί σας προκειμένου να αναπτύξει 
ένα σχέδιο για την υποστήριξή του και τη μείωση τυχόν κινδύνων. 
Το παιδί σας μπορεί να έχει ήδη ένα σχέδιο. Εάν υπάρχει ήδη 
σχέδιο, θα προσαρμοστεί για να βοηθήσει στην υποστήριξη του 
παιδιού σας. Αυτό το σχέδιο θα κοινοποιηθεί σε εσάς και σε άλλο 
σχολικό προσωπικό που υποστηρίζει το παιδί σας.

Κι αν ξανασυμβεί η συμπεριφορά;
Εάν η συμπεριφορά που προκαλεί ανησυχία συμβεί ξανά, ο 
διευθυντής και η ομάδα υποστήριξης σχολικής μάθησης θα 
βρουν άλλους τρόπους για να υποστηρίξουν τη μάθηση του 
παιδιού σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την περίπτωση να 
ζητηθεί από εμπειρογνώμονες του υπουργείου να βοηθήσουν 
στην παροχή υποστήριξης.

Περισσότερες πληροφορίες
Διατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με το τι να κάνετε εάν το 
παιδί σας αποβληθεί προσωρινά.

Τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνέων
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο και χρειάζεστε 
βοήθεια με τα αγγλικά, καλέστε την τηλεφωνική υπηρεσία 
διερμηνέων στο 131 450, πείτε τους ποια γλώσσα χρειάζεστε 
και ζητήστε από τον τηλεφωνητή να τηλεφωνήσει στο σχολείο. 
Ο τηλεφωνητής θα συνδέσει διερμηνέα στη γραμμή για να σας 
βοηθήσει με τη συνομιλία σας. Δεν θα χρεωθείτε για αυτή την 
υπηρεσία.
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