
OKULDAN İHRAÇ İŞLEMLERİ
ÇOCUĞU İHRAÇ EDİLEN ANABABALAR* İÇİN BİLGİLER

Bu broşür Davranış İnceleme Görüşmesi sırasında öğrenci velisine verilmelidir.
Bu broşür öğrenciye ve velisine aşağıdaki bilgileri sağlar:

n Çocuğunuzun ihraç edilmesiyle ilgili endişeleriniz varsa ne yapmalı
n İhraç yürürlüğe girdikten sonra ne olacaktır
n Daha fazla bilgi ve destek için gidilecek yerler. 

Roller ve sorumluluklar da dahil olmak üzere uzaklaştırma işlemi ve uzaklaştırmaya yolaçmış olabilecek 
nedenlerle ilgili daha fazla bilgi için www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/Pages/faqs.aspx 
internet adresine girin.

ÇOCUĞUM İHRAÇ EDİLDİ,
BUNUN ANLAMI NEDİR
İhraç, öğrenciyi halihazırda kayıtlı olduğu 
okuldan sürekli olarak çıkaran bir işlemdir.

Öğrenciyi şu andaki okulundan sürekli ihraç 
bir müdür için olağanüstü bir tedbirdir ve 
sadece diğer davranış yönetimi biçimleri 
uygulandıktan sonra kullanılmalıdır. Ayrıca, 
öğrencinin davranışının okuldan ihracı tek çare 
kılacak ölçüde ciddi olması gerekir.

Bazı durumlarda, bir öğrencinin diğer 
öğrencilerin ve görevlilerin süregelen 
güvenliğine önemli ve gerçek bir tehdit 
oluşturması ve/veya okulun eğitim 
programlarının etkinliğini riske sokması halinde 
ihraç uygun bir yöntem olabilir.

İhraç alışılmamış nitelikte olayların, örneğin 
diğer öğrenciler veya okul toplumu üyelerine 
herhangi bir zarar vermeyen bir defaya mahsus 
kaba şakaların sonucu olarak kullanılmamalıdır.

ÇOCUĞUMUN İHRAÇ EDİLMESİNE 
KARAR VERMEDEN ÖNCE MÜDÜR 
NELERİ DİKKATE ALMALIDIR?
Bir öğrenci ihraç edilmeden önce müdür 
aşağıda belirtilenleri sağlamalıdır:

n Öğrenciye konuşma fırsatı vermelidir
n İhraç kararı verilirken öğrenci veya velisince 

sağlanan tüm bilgi veya bilgiler (Davranış 
İncelemesi Görüşmesi de dahil) dikkate 
alınmış olmalıdır

n Öğrencinin ihracına yolaçan davranışı ele alan 
diğer hareket tarzları dikkate alınmış olmalıdır.

İHRACIN DAYANAKLARI NEDİR? 
ÇOCUĞUMUN DAVRANIŞININ İHRAÇ 
EDİLMESİNİ GEREKTİRMEDİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORSAM NE YAPABİLİRİM?
İhraç sadece ciddi davranış sorunlarının bir sonucudur. 
Çocuğunuz okuldayken veya okula gidip gelirken veya 
okul dışında herhangi bir okul etkinliğindeyken  
(o etkinliğe gidip gelme sırasında da)

AŞAĞIDA BELİRTİLEN DAVRANIŞLARI YAPARSA 
ihraç edilebilir.

n Herhangi bir kişinin sağlığı, güvenliği veya 
esenliğine gerçek veya algılanmış veya tehdit 
olarak bir tehlike oluşturacak şekilde davranırsa;

n Mülkte önemli ölçüde hasara veya tahribata 
neden olursa;

n Bir malı çalarsa veya çalmaya teşebbüs ederse 
veya çalınmasında bilerek yer alırsa;

n Yasadışı maddeler veya silahları bulundurur, 
kullanır veya satarsa, veya başka bir kişinin 
bulundurmasına, kullanmasına veya satmasına 
bilerek yardım ederse;

n Herhangi bir kişinin sağlığı güvenliği veya 
esenliğine gerçek, algılanmış veya tehdit olarak 
bir tehlike oluşturma konusunda bir görevlinin 
açık ve makul talimatına uymaz ise;

n Bir kişiyi yaşı, bebek emzirmesi, cinsiyeti, 
kimliği, engelliliği, işi, yasal cinsel faaliyeti, 
medeni durumu, anababalık durumu, 
fiziki özellikleri, politik inancı veya faaliyeti, 
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hamileliği, ırkı, dinsel inancı veya faaliyeti, 
cinsel yönelimi, kişisel birliktelikleri (akraba 
olarak veya olmayarak) nedenlerinden biriyle 
tanımlayarak sürekli kötüleyen, karalayan, 
küçülten veya utandıran davranışlar içinde 
olursa;

n Sürekli olarak başka bir öğrencinin esenliğini, 
güvenliğini veya eğitim olanaklarını 
engelleyen verimsiz bir davranış içinde 
olursa.

VE

Öğrencilerin ve görevlilerin sağlığını, 
güvenliğini ve Esenliğini koruma ihtiyacı ve 
okulun eğitim programlarının Etkisini koruma 
ihtiyacı ile karşılaştırıldığında o denli büyük bir 
Endişe kaynağı ki, ihraç mevcut tek yöntem 
olarak gözönüne alınmaktadır.

Her okulun, öğrenci katılımı, saygılı davranış, 
okula devam konusunda okul toplumunun 
ortak beklentisini ortaya koyan bir Öğrenci 
Katılım Programı olması gerekir ve bu program 
okulunuzun öğrencinin kişisel durumuna göre 
nasıl karşılık vereceği konusunda referans 
noktası işlevini görür.

Okulunuzdan Öğrenci katılım Programı’nın 
bir kopyasını isteyebilirsiniz veya bu belgeye 
ulaşmak için okulun aşağıdaki internet sitesine 
bakabilirsiniz. Bu program okulunuzun 
davranışla ilgili beklentilerini ortaya koyacaktır 
ve bu beklentilerin ihlal edilip edilmediğinin 
belirlenmesinde faydalı bir referans noktası 
olacaktır.  
www.education.vic.gov.au/school/principals/ 
participation/Pages/engagepol.aspx

İhraç halihazırda uygulanmaya başlamış bile 
olsa, ihraç sürecinin herhangi bir noktasında 
müdürle bir toplantı talep edebileceğinizi 
bilmeniz önemlidir. Endişelerinizin 
irdelenmediğini düşünüyorsanız, size en 
yakın bakanlık bölge ofisindeki Toplum 
İrtibat Görevlisi ile veya bu broşürün sonunda 
listelenen destek servislerinden biri ile ilişki 
kurabilirsiniz.

 OKULUN BANA SAĞLAMASI 
GEREKEN BELEGELER NELERDİR?
Müdür Davranış İnceleme Toplantısı’nın 
sonuçlanmasından sonraki 48 saat içinde kararı 
size ve çocuğunuza bildirmelidir.

Müdür çocuğunuzu ihraç etmeye karar verdiyse 
aşağıdaki belgelerin size sağlanması gerekir: 

n İhraç Bildirimi.
n İhraç Kararına İtiraz Formu’nun bir kopyası.
n Bu broşür.

İHRAÇTAN SONRA NE OLACAK? 
ÇOCUĞUM NEREDE OKULA 
GİDECEK?
Çocuğun zorunlu okul yaşında olması durumunda, 
müdür bölge ofisiyle istişare ederek çocuğunuzun 
tescilli bir diğer okula veya tescilli bir eğitim 
kuruluşuna kaydını veya mümkün olan en kısa 
zamanda çalışma hayatına girmesini sağlamalıdır. 
Bu hareket planının Davranış İnceleme 
Toplantısı’nda görüşülüp karara bağlanması 
gerekir.

Zorunlu okul yaşında olmayan bir öğrenci olması 
durumunda, müdür bölge ofisiyle istişare ederek, 
size ve çocuğunuza çocuğunuz için uygun 
olanaklar sağlayan diğer okullar, tescilli eğitim 
kuruluşları ve iş bulma kurumları hakkında bilgi 
verebilir.

Çocuğunuzun yeni bir öğretim veya eğitim 
ortamına geçişinde bir gecikme olacaksa, 
okulun geçiş uygulanıncaya kadar çocuğunuza 
tamamlaması için yararlı bir iş sağlaması gerekir.

ÇOCUĞUMUN İHRACINA İTİRAZ 
EDEBİLİR MİYİM?
İhraç kararlarını yöneten 625 Sayılı Bakanlık 
Kararı öğrencilere ihraç kararına itiraz yetkisi 
vermektedir.

Siz de, çocuğunuzun görüşlerini dikkate almak 
ve onun yararına uygun hareket etmek şartıyla, 
çocuğunuz adına itiraz edebilirsiniz.

Bir itiraz aşağıda belirtilen esaslara dayanarak 
yapılabilir:

n Okul ihraç sürecini izlememiştir
n İhraç kararının dayanaklarının haksız olduğu 

düşünülmektedir
n Öğrencinin geçmişte davranış sorunları 

olmasına rağmen, yapılan müdahaleler ve 
kullanılan stratejiler yetersizdir

n Diğer hafifletici durumlar.
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Çocuğunuzun ihracıyla ilgili resmi bildirim 
ile birlikte bir itiraz formu size sağlanmalıdır. 
İtiraz etmek istiyorsanız, bu formun 10 okul 
günü içinde doldurulup çocuğunuzun okuluna 
gönderilmesi gerekir.. Okulun itiraz formunu 
alıp almadığını takip etmeniz önerilir.

İHRAÇ KARARINA İTİRAZ 
SÜRECİNDE NELER OLUR?
İhraç Kararına İtiraz Formu okul tarafından 
alındıktan sonra form bir sonraki işlem için 
Bakanlığın bölge ofisine gönderilir.

Bölge Direktörü itirazınızı inceler ve 
çocuğunuzun ihracını onaylama veya bozma 
konusundaki kararını verir.

İtirazınızı inceleme sırasında, Bölge Direktörü 
çocuğunuzun durumunun özelliklerini 
incelemek üzere bir İhraç İnceleme Heyeti (ERP) 
tayin edebilir.

Bir ERP tayin edildiyse görevleri şunlardır: 

n Sizin ve çocuğunuzun dinlenmesi için olanak 
sağlamak; ve

n Bölge Direktörü’ne, çocuğunuzun ihracını 
onaylama veya bozma konusundaki kararına 
yardımcı olacak bir rapor hazırlamak.

Bu süreçle ilgili daha fazla bilgi için :  
www.education.vic.gov.au/school/principals/ 
participation/Pages/studengage.aspx 
adresindeki internet sitesinin Disiplin Önlemleri 
bölümüne bakabilirsiniz.

İTİRAZ YAPILDIYSA, SON KARARI 
BEKLEDİĞİMİZ SÜRE İÇİNDE 
ÇOCUĞUM NE YAPACAK?
Çocuğunuzun okulu Davranış İnceleme 
Toplantısı’nda belirlenen geçiş planını 
uygulamayı sürdürmelidir. Davranış İnceleme 
Toplantısı hakkında bilgi için 
www.education.vic.gov.au/school/parents/ 
behaviour/Pages/faqs.aspx adresindeki internet 
sitesine bakın.

Bir öğrencinin zorunlu okul yaşında olması 
halinde, geçiş planı çocuğunuzun bir diğer 
öğretim, eğitim veya çalışma olanağına 
kavuşuncaya kadar geçecek süre içinde 
veya ihraca yapılan itiraz sonuçlanıncaya 
kadar (hangisi önce gerçekleşirse) okulunun 
kendisine süregiden uygun ödevler vermesini 
kapsar. 

Bir öğrencinin zorunlu okul yaşında olmaması 
durumunda, müdür diğer okullar, tescilli eğitim 
kuruluşları ve çocuğunuz için uygun olanaklar 
sağlayan iş bulma kurumları hakkında size ve 
çocuğunuza bilgi sağlayacaktır.

Uygulanan hareket tarzı veya çocuğunuza 
sağlanan iş konusunda endişeleriniz varsa, bu 
konuyu çocuğunuzun okul müdürü veya bölge 
ofisiyle görüşmelisiniz.

KARAR VERİLDİKTEN SONRA NE 
OLACAK?
Verilen karar çocuğunuzun ihracını onaylarsa, bu 
kararın verilmesinden sonraki 24 saat içinde size 
sözlü olarak bildirim yapılacaktır. 

Bölge Direktörü okulmüdürünün çocuğunuzu 
ihraç etme kararını onaylarsa, müdür aşağıda 
belirtilenleri yapmalıdır:

ÖĞRENCİNİN ZORUNLU OKUL YAŞINDA 
OLMASI DURUMUNDA

n Öğrenciyi başka bir okula, tescilli bir eğitim 
kuruluşuna geçişi veya çalışmaya başlaması için 
hareket planının uygulanmasını sürdürmek

n Başka bir okula, tescilli bir eğitim kuruluşuna 
geçişi veya çalışmaya başlayıncaya kadar 
öğrenciye uygun ödevler sağlamayı sürdürmek.

ÖĞRENCİNİN ZORUNLU OKUL YAŞINI GEÇMİŞ 
OLMASI DURUMUNDA

Müdür öğrenci için uygun olanaklar sağlayabilecek 
diğer okullar, tescilli eğitim kuruluşları veya 
işler hakkındaki bilgilerin öğrenciye ve velisine 
sağlanmış olduğundan emin olmalıdır.

Bölge Direktörü okul müdürünün çocuğunuzu 
ihraç etme kararını bozarsa, müdür aşağıda 
belirtilenleri mümkün olan en kısa zamanda 
yapmalıdır:

n Öğrenci okula tekrar kayıt edilmelidir 
n Müdür öğrenci, velisi ve öğretmenleriyle işbirliği 

yaparak öğrenci için bir Okula Dönüş Planı 
geliştirmelidir

n İhraç kaydı öğrencinin kalıcı sicilinden ve 
kısaca CASES21 olarak isimlendirilen Okullarda 
Bilgisayarlı İdari Sistem Ortamı Yazılımı’ndan 
çıkarılmalıdır

n İhraç kararının öğrencinin sicilinden çıkartıldığı 
öğrenciye ve velisine yazılı olarak bildirilmelidir.
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DAHA FAZLA BİLGİ VEYA DESTEK İÇİN 
NEREYE GİDEBİLİRİM
Öğrenci Katılımı ve İçerilmesi Rehberi müdürlerin ihraç 
işlemini uygularken izlemeleri gereken süreci belirtir. 
Rehberi bulabileceğiniz internet sitesi: 
www.education.vic.gov.au/school/principals/ 
participation/Pages/studengage.aspx

Uzaklaştırma ve ihraç konusunda anababalar tarafından 
Sıkça Sorulan Sorular’ı:  
www.education.vic.gov.au/school/parents/ behaviour/
Pages/faqs.aspx 
internet sitesinde bulabilirsiniz.

İlk olarak, size en yakın bölge ofisindeki Toplum İrtibat 
Görevlisi ile ilişki kurmalısınız (ilişki kurma ayrıntıları 
aşağıdadır).

KUZEY DOĞU VICTORIA BÖLGESİ
Elektronik Posta: nevr@edumail.vic.gov.au
Benalla 
Posta Adresi: PO Box 403, Benalla, Victoria 3672 
Adres: 150 Bridge Street East, Benalla,  
 Victoria 3672 
Telefon: (03) 5761 2100 
Faks: (03) 5762 5039 

Glen Waverley 
Adres: Level 3, 295 Springvale Road,  
 Glen Waverley 3150, Victoria 
Telefon: (03) 9265 2400 
Faks: (03) 9265 2444

KUZEY BATI VICTORIA BÖLGESİ

Elektronik Posta: nwvr@edumail.vic.gov.au

Bendigo
Posta Adresi: PO Box 442, Bendigo, Victoria 3552
Adres: 7-15 McLaren Street, Bendigo, 
 Victoria 3550
Telefon: (03) 5440 3111 
Faks:  (03) 5442 5321

Coburg
Posta Adresi: Locked Bag 2001 Coburg, VIC 3058
Adres:  Level 2, 189 Urquhart Street, 
 Coburg, VIC 3058
Telefon: (03) 9488 9488
Faks: (03) 9488 9400

GÜNEY DOĞU VICTORIA BÖLGESİ

Elektronik Posta: sevr@edumail.vic.gov.au
Dandenong 
Posta Adresi: PO Box 5, Dandenong 3175 
Adres: 165-169 Thomas Street, Dandenong 3175
Telefon: (03) 8765 5600
Faks: (03) 8765 5666
 
Moe 
Posta Adresi: PO Box 381,  
 Moe, Victoria 3825
Adres: Corner Kirk and Haigh Streets, 
 Moe, Victoria 3825
Telefon: (03) 5127 0400
Faks: (03) 5126 1933

GÜNEY BATI VICTORIA BÖLGESİ

Elektronik Posta: swvr@edumail.vic.gov.au

Ballarat
Adres: 109 Armstrong Street North, Ballarat, 3350
Telefon: (03) 5337 8444
Faks: (03) 5333 2135 

Batı Footscray
Adres: Level 3, Whitten Oval, 417 Barkly Street, 
 West Footscray, 3012 
 (giriş sürme cam kapıdan)
Telefon: (03) 9291 6500
Faks: (03) 9291 6565

Geelong
Posta Adresi: PO Box 2086, Geelong, Victoria 3220
Adres: 5A Little Ryrie Street, Geelong, Victoria 3220
Telefon: (03) 5225 1000
Faks: (03) 5225 1099

EĞİTİM VE ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİ BAKANLIĞI BÖLGE OFİSLERİ 
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MEVCUT EK DESTEKLER

Anababalar için Telefon Hattı (Parentline) Victoria
Telefon: 13 22 89 – 8:00-24:00 arası haftada 7 gün
Parentline doğumdan 18 yaşına kadar olan çocukların anababaları ve  
bakıcıları için eyalet genelinde danışma servisi sağlar.

Anababalar (Parents) Victoria
Telefon:  (03) 9380 2158 or 1800 032 023 (sadece kırsal kesimden arayanlar) 
İnternet sitesi: www.parentsvictoria.asn.au

Victoria Aborijin Eğitim Derneği Şirketi
Telefon:  (03) 9416 3833
İnternet sitesi: www.vaeai.org.au

Çocuklar ve Ergenler için Akıl Sağlığı Servisleri
Telefon:  1300 767 299
İnternet sitesi: www.health.vic.gov.au/mentalhealth/services/child/

Çocukları Koruma Birliği
Telefon:  (03) 9450 0900
İnternet adresi: www.cps.org.au

Avustralya Çocukluk Vakfı
Telefon:  (03) 9874 3922
İnternet sitesi: www.childhood.org.au/website/default.asp

Victoria Okul Konseyleri Derneği
Telefon:  (03) 9808 2499
İnternet sitesi: www.asciv.org.au/ASCIV/Welcome.html

Okul Kuruluşları Victoria Konseyi
Telefon:  (03) 9429 5900
İnternet sitesi: www.viccso.org.au/

Victoria Çokkültürlülük Kuruluşu
Telefon:  (03) 9208 3184
İnternet sitesi: www.multicultural.vic.gov.au/
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