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Lembar fakta orangtua/pengasuh

Apa itu suspensi?
Suspensi adalah ketika sekolah meminta siswa untuk tidak 
masuk sekolah selama jangka waktu tertentu. Siswa di 
Taman Kanak-kanak hingga Kelas 2 dapat diskors hingga 5 
hari sekolah dan siswa di Kelas 3 – 12 dapat diskors hingga 
10 hari sekolah. 
Kepala sekolah dapat mensuspensi siswa ketika 
perilaku siswa yang bersangkutan telah menyakiti atau 
membahayakan seseorang dan ada risiko terhadap 
keselamatan orang lain. Kepala sekolah dapat menjatuhkan 
suspensi ketika beliau telah mencoba untuk menangani 
perilaku mengkhawatirkan siswa dengan cara lain dan 
sekolah membutuhkan waktu untuk merencanakan 
dukungan untuk mengatasi perilaku tersebut serta 
menetapkan langkah-langkah keamanan. Kepala sekolah 
harus mempertimbangkan perilaku dan kebutuhan siswa 
ketika memutuskan untuk menjatuhkan suspensi. 
Sebelum suspensi terjadi, kepala sekolah harus 
memberikan peringatan resmi untuk suatu perilaku yang 
mengkhawatirkan. Jika perilaku itu serius atau terkait 
dengan keselamatan, anak Anda mungkin akan dijatuhi 
suspensi tanpa peringatan resmi.

Apa yang akan terjadi jika anak saya 
disuspensi?
Dalam waktu 24 jam setelah memutuskan untuk 
mensuspensi seorang siswa, kepala sekolah harus 
memberi tahu siswa tersebut secara lisan sesuai kondisi 
serta orangtua atau pengasuhnya secara tertulis jika 
memungkinkan. Anda dan anak Anda harus diberi 
kesempatan untuk bertemu dengan sekolah untuk 
menanggapi suspensi tersebut. Sekolah akan bekerja sama 
dengan Anda mengenai strategi dan dukungan yang dapat 
diterapkan untuk membantu anak Anda.
Selama suspensi, anak Anda tidak diizinkan datang ke 
sekolah. Sekolah akan memberi anak Anda dukungan untuk 
tetap belajar selama suspensi dan akan menghubungi 
Anda dan anak Anda secara teratur. Lembar Petunjuk 
Kesejahteraan dapat membantu Anda mendukung 
kesejahteraan anak Anda selama suspensi.

Perpanjangan suspensi
Jika suspensi tersebut tidak memberi waktu yang 
cukup untuk merencanakan dukungan atau ada risiko 
keselamatan berkelanjutan yang belum tertangani, kepala 
sekolah dapat memperpanjang suspensi setelah berbicara 
dengan Direktur, Kepemimpinan Pendidikan. Orangtua/
pengasuh akan diberi tahu sebelum suspensi berakhir jika 
perpanjangan disetujui.

Bisakah saya mengajukan banding atas 
suspensi?
Ya, jika Anda percaya bahwa kepala sekolah dan Direktur, 
Kepemimpinan Pendidikan, telah membuat keputusan yang 
tidak adil atau tidak mengikuti prosedur yang tepat. Lihat 
Informasi banding. 
Informasi tentang advokasi untuk Anak Anda tersedia, 
demikian pula Piagam Komunitas Sekolah kami yang 
menguraikan cara-cara untuk berkomunikasi dengan 
sekolah.

Apa yang dimaksud dengan pertemuan 
perencanaan kembali ke sekolah?
Anak Anda akan kembali ke sekolah pada atau sebelum 
tanggal suspensi berakhir. Kerja sama Anda dengan 
sekolah sangat penting dalam menangani perilaku anak 
Anda dan mengembangkan solusi bersama. Sebelum anak 
Anda kembali, sekolah akan menghubungi Anda melalui 
telepon untuk mengatur pertemuan perencanaan dengan 
staf sekolah yang menangani anak Anda. 
Pertemuan dapat dilakukan secara tatap muka, melalui 
telepon atau secara online, tergantung format mana yang 
paling baik untuk diskusi yang positif. Di pertemuan ini akan 
dibicarakan bagaimana Anda dapat bekerja sama untuk 
mendukung anak Anda ketika ia kembali ke sekolah. Anda 
dapat membawa seorang pendukung ke pertemuan ini. 
Pendukung dapat memberi Anda atau anak Anda dukungan 
praktis atau emosional.
Untuk perilaku mengkhawatirkan yang memerlukan strategi 
dan dukungan lebih lanjut, sekolah akan bekerja sama 
dengan Anda dan anak Anda untuk mengembangkan 
rencana untuk mendukung anak Anda dan mengurangi 
risiko. Mungkin telah ada rencana bagi anak Anda. Jika 
rencana telah ada, rencana tersebut akan disesuaikan untuk 
membantu anak Anda. Rencana ini akan diberikan kepada 
Anda dan staf lain di sekolah yang membantu anak Anda.

Bagaimana jika perilaku itu terjadi lagi?
Jika perilaku mengkhawatirkan terjadi lagi, kepala 
sekolah dan tim pendukung pembelajaran sekolah akan 
mengidentifikasi cara lain untuk mendukung pembelajaran 
anak Anda. Ini mungkin termasuk meminta ahli dari dalam 
departemen untuk membantu memberikan dukungan.

Informasi lebih lanjut
Informasi tentang apa yang harus dilakukan jika anak Anda 
disuspensi juga tersedia.

Layanan juru bahasa lewat telepon
Jika Anda ingin menghubungi sekolah dan memerlukan 
bantuan dalam hal bahasa Inggris, silakan hubungi layanan 
juru bahasa lewat telepon di 131 450, beri tahu mereka 
bahasa apa yang Anda butuhkan lalu minta operator untuk 
menelepon sekolah. Operator akan mencarikan juru bahasa 
untuk membantu Anda dalam percakapan Anda. Anda tidak 
akan dikenakan biaya untuk layanan ini.
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