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تعلیق

برگه اطالعاتی برای والدین / مراقب

تعلیق چیست؟

تعلیق زمانی است که مدرسه از دانش آموز می خواهد که برای مدتی 

در مدرسه حضور نداشته باشد. دانش آموزان کودکستان تا سال دوم 

ممکن است تا 5 روز تحصیلی و دانش آموزان سال 3 تا 12 ممکن 

است تا 10 روز تحصیلی تعلیق شوند.

هنگامی که دانش آموزی با رفتارش به فردی آسیب رسانده یا او را 

به خطر انداخته و امنیت یک شخص دیگر در خطر است، مدیران 

مدارس ممکن است آن دانش آموز را تعلیق کنند. مدیران زمانی ممکن 

است تعلیق کنند که سعی کرده اند رفتار نگران کننده دانش آموز را به 

روش های دیگری مدیریت کنند و مدرسه برای برنامه  ریزی پشتیبانی 

در مورد رفتار و ایجاد اقدامات ایمنی به زمان نیاز دارد. هنگام 

تصمیم گیری برای تعلیق، مدیران باید رفتار و نیازهای دانش آموز را 

در نظر بگیرند.

قبل از اینکه تعلیق اتفاق بیفتد، مدیر مدرسه باید یک اخطار رسمی 

در مورد رفتار نگران کننده بدهد. اگر این رفتار جدی یا یک مسئله 

ایمنی باشد، ممکن است کودک شما بدون اخطار رسمی در حالت 

تعلیق قرار گیرد.

اگر فرزندم تعلیق شود چه اتفاقی می افتد؟

ظرف 24 ساعت پس از تصمیم گیری برای تعلیق دانش آموز، مدیر 

باید در موارد مناسب به صورت شفاهی به دانش آموز و در صورت 

امکان به والدین یا مراقبین به صورت کتبی اطالع بدهد. برای پاسخ به 

تعلیق باید به شما و فرزندتان فرصتی داده شود تا با مدرسه مالقات 

کنید. مدرسه با شما در مورد راهکارها و حمایت هایی که می تواند 

برای کمک به فرزندتان ایجاد شود، همکاری خواهد کرد.

در طول مدت تعلیق، فرزند شما اجازه ورود به مدرسه را نخواهد 

داشت. مدرسه از فرزند شما حمایت می کند تا در طول تعلیق به 

 یادگیری ادامه دهد و با شما و فرزندتان در تماس خواهد بود. 

برگه نکات مفید تندرستی می تواند به شما در حمایت از سالمت 

فرزندتان در طول تعلیق کمک کند.

تمدید یک تعلیق

اگر مدت تعلیق زمان کافی برای برنامه  ریزی حمایت ها فراهم نکند 

یا یک خطر ایمنی مداوم وجود داشته باشد که هنوز مدیریت نشده 

است، مدیر مدرسه می تواند پس از صحبت با مدیررهبری آموزشی، 

تعلیق را تمدید کند. در صورت تایید تمدید، قبل از پایان تعلیق به 

والدین/مراقبین اطالع داده می شود.

آیا می توانم برای تعلیق درخواست تجدید نظر کنم؟

بله، اگر فکر می کنید که مدیر مدرسه و مدیر رهبری آموزشی تصمیم 

 ناعادالنه ای گرفته اند یا رویه های صحیح را رعایت نکرده اند. به 

منبع اطالعاتی درخواست بازبینی مراجعه کنید.

اطالعات بیشتری در مورد حمایت از فرزندتان موجود است و منشور 

جامعه مدرسه نیز راههای برقراری ارتباط با مدارس را توضیح 

می دهد.

جلسه برنامه ریزی بازگشت به مدرسه چیست؟

فرزند شما در تاریخ پایان تعلیق یا قبل از آن به مدرسه بازخواهد 

گشت. تعامل شما با مدرسه در مدیریت رفتار فرزندتان و ایجاد راه 

حل های مشترک بسیار مهم است. قبل از بازگشت فرزندتان، مدرسه 

با شما تماس تلفنی می گیرد تا یک جلسه برنامه ریزی با کارکنان 

مدرسه که از نزدیک با فرزند شما کار می کنند ترتیب دهد. 

این جلسه می تواند به صورت حضوری، تلفنی یا آنالین در قالبی باشد 

که بهترین شانس را برای یک گفتگوی مثبت ایجاد کند. این جلسه در 

مورد این است که چگونه می توانید برای حمایت از فرزندتان هنگام 

بازگشت به مدرسه با یکدیگر همکاری کنید. شما می توانید یک فرد 

پشتیبان را با خود به جلسه بیاورید. او می تواند به شما یا فرزندتان 

حمایت عملی یا عاطفی ارائه دهد.

برای رفتارهای نگران کننده ای که نیاز به راهکار ها و حمایت های 

بیشتری دارند، مدرسه با شما و فرزندتان همکاری می کند تا برنامه ای 

برای حمایت از او و کاهش خطرات ایجاد کند. ممکن است فرزند شما 

قباًل برنامه ای را در حال اجرا داشته باشد. اگر برنامه ای از قبل وجود 

داشته باشد، تنظیماتی در آن داده می شود تا به حمایت از فرزند شما 

کمک کند. این برنامه با شما و سایر کارکنان مدرسه که از فرزند شما 

حمایت می کنند به اشتراک گذاشته خواهد شد.

اگر آن رفتار تکرار شود چه خواهد شد؟

اگر رفتار نگران کننده دوباره تکرار شود، مدیر و تیم پشتیبانی 

یادگیری مدرسه راههای دیگری را برای حمایت از یادگیری فرزندتان 

شناسایی خواهند کرد. این ممکن است شامل درخواست از کارشناسان 

اداره برای کمک به ارائه پشتیبانی باشد.

آگاهی بیشتر

اطالعات مربوط به در صورت تعلیق فرزندتان چه باید کرد نیز 

موجود است

سرویس مترجم تلفنی

اگر می خواهید با مدرسه تماس بگیرید و در مورد زبان انگلیسی به 

کمک نیاز دارید، لطفاً با سرویس مترجم تلفنی به شماره 450 131  

تماس بگیرید، بگویید به چه زبانی نیاز دارید و از اپراتور بخواهید که 

با مدرسه تماس بگیرد. اپراتور یک مترجم روی خط خواهد آورد تا به 

شما در مکالمه کمک کند. برای این خدمات هزینه ای از شما دریافت 

نمی شود. 
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