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Uzaklaştırma nedir?
Uzaklaştırma, okulun bir öğrenciden bir süre için okula 
gelmemesini istemesidir. Anaokulu ve 2’nci Sınıf 
arasındaki öğrenciler en fazla 5 okul günü ve 3’üncü ve 
12’nci Sınıflar arasındaki öğrenciler en fazla 10 okul günü 
okuldan uzaklaştırılabilirler.
Müdürler, öğrencinin davranışı bir kişiye zarar verdiğinde 
veya kişiyi tehlikeye attığında ve başka bir kişinin 
güvenliğini riske soktuğunda bir öğrenciyi okuldan 
uzaklaştırabilir. Müdürler, öğrencinin endişe verici 
davranışını idare etmeyi halihazırda başka yollarla 
denemişlerse okuldan uzaklaştırabilirler ve okulun, 
davranış için destekler planlaması ve güvenlik önlemleri 
oluşturması için zamana ihtiyacı vardır. Müdürler, 
uzaklaştırma için karar verirken davranışı ve öğrencinin 
ihtiyaçlarını göz önüne almalıdır.
Uzaklaştırma gerçekleşmeden önce müdür, endişe verici 
davranış için resmi bir uyarıda bulunmalıdır. Davranış 
ciddi ise veya bir güvenlik sorunu ise, çocuğunuz resmi 
uyarı olmaksızın uzaklaştırma alabilir.

Çocuğum okuldan uzaklaştırılırsa ne olur?
Bir öğrencinin uzaklaştırılmasının kararlaştırılmasından 
sonraki 24 saat içinde müdür, öğrenciye uygun 
olduğunda sözlü olarak ve anababaya veya bakıcıya 
mümkünse yazılı olarak bildirmelidir. Size ve çocuğunuza 
okulla buluşmanız ve uzaklaştırmaya yanıt vermeniz için 
bir şans verilmelidir. Okul, çocuğunuza yardımcı olmak 
üzere, uygulanabilecek stratejiler ve destekler konusunda 
sizinle birlikte çalışacaktır.
Uzaklaştırma süresince çocuğunuzun okula girmesine 
izin verilmez. Okul, uzaklaştırma süresince öğrenimi 
sürdürmesi için ona destek sağlayacak ve sizinle ve 
çocuğunuzla düzenli olarak iletişim içinde olacaktır.  
Huzur İpuçları sayfası, uzaklaştırma süresince 
çocuğunuzun huzurunu desteklemenizde size yardımcı 
olur.

Uzaklaştırmanın uzatılması
Okul müdürü, destekleri planlamak için yeterli zaman 
yoksa veya henüz yönetim altına alınmamış devam eden 
bir güvenlik riski varsa, Eğitim Liderliği Direktörü’nden 
uzaklaştırmanın uzatılmasını isteyebilir. Bir uzatma 
onaylanmışsa, bir uzaklaştırma sona ermeden önce 
anababalara/bakıcılara bildirilecektir.

Bir uzaklaştırmayı temyiz edebilir miyim?
Okul müdürünün ve Eğitim Liderliği Direktörü’nün 
adaletsiz bir karar verdiğine veya doğru kuralları 
izlemediğine inanıyorsanız, evet. Temyiz kaynağına 
bakın.

Çocuğunuz için savunmanlık hakkında daha fazla bilginin 
yanı sıra, okullarla iletişim yollarını açıklayan  
Okul Toplumu Tüzüğü de mevcuttur.

Okula geri dönüş planlaması toplantısı nedir?
Çocuğunuz, uzaklaştırmanın sona erdiği günde veya 
daha önce okula geri dönecektir. Birlikte çocuğunuzun 
davranışını yönetme ve çözümler geliştirmede okulla 
angajmanınız çok önemlidir. Çocuğunuz dönmeden 
önce okul, çocuğunuzla yakın çalışmalar içindeki okul 
görevlileriyle bir planlama toplantısı ayarlamak için 
telefonla sizinle ilişkiye geçecektir.
Bu toplantı olumlu bir görüşme için en iyi olanağı 
sağlamak üzere yüz yüze, telefonda ve çevrimiçinde 
olabilir. Toplantı, okula döndüğünde çocuğunuzu 
desteklemek için birlikte nasıl çalışabileceğiniz 
hakkında olacaktır. Toplantıya yanınızda bir destekleyici 
getirebilirsiniz. Size ve çocuğunuza pratik veya duygusal 
destek sağlayabilir. 
Daha fazla strateji ve desteğe ihtiyacı olan endişe 
nedeni davranışlar için okul sizinle ve çocuğunuzla, 
onu desteklemek ve riskleri azaltmak için birlikte 
çalışacaktır. Çocuğunuz halihazırda bir taneye sahip 
olabilir. Halihazırda bir plan varsa, çocuğunuzun 
desteklenmesine yardımcı olmak için düzeltilecektir. Bu 
plan sizinle ve okulda çocuğunuzu destekleyen diğer 
görevlilerle paylaşılacaktır.

Davranış yeniden olursa ne olacak?
Endişe nedeni olan davranış bir daha olursa, müdür ve 
okulun öğrenim destek ekibi, çocuğunuzun öğrenimini 
desteklemek için başka yollar belirleyecekler.  
Bu, bakanlıktaki uzmanlardan yardımcı olmaları için 
destek sağlamalarını istemeyi içerebilir.

Daha fazla bilgi
Çocuğunuz okuldan uzaklaştırılırsa ne yapabilirsiniz’de 
bilgiler mevcuttur.

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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