
 

 

Meadow Heights Primary School 
             Çocukların severek öğrendiği güvenli ve mutlu bir okul 
             Okulumuzun Değerleri: Eşitlik, Saygı ve Mükemmellik 

Veliler İçin Öğrenci Devam Politikası 
Neden Önemli 
Okula her gün gitmek, çocuğunuzun eğitiminin 
tek ve en önemli parçasıdır. Öğrenciler okulda her 
gün yeni şeyler öğrenirler. 
Biz öğrencilerimizin iyi bir eğitim almasını isteriz 
ve iyi bir eğitimi inşa etmek, öğrencilerin her bir 
gün okula gelmesiyle başlar.  
Okula devam ile ilgili eksik gün sayısı için 
güvenli bir sayı yoktur – bir öğrencinin okuldan 
kaçırdığı her bir gün onları geride bırakır ve 
eğitimleriyle ilgili başarılarını etkiler. 

Okul Destekleri 
Okullarda, bir Öğrenci Öğrenme ve Refah Ekibi, 
Okula Devam İletişim Görevlisi ve çocuğunuzun 
her gün okula zamanında gelmesini sağlama 
konusunda size ve çocuğunuza destek verebilecek 
olan Çokkültürlü Öğretmen Yardımcıları bulunur.   
Meadow Heights İlkokulu, okula devamlılığı 
artırmak için stratejiler geliştirmek üzere, uygun 
olduğunda velilerle, öğrencilerle ve diğer 
profesyonellerle uyum içerisinde çalışacaktır. 

Bir Devamsızlığı Okula Bildirmek 
Okula devam 2006 Eğitim Öğretim ve Reform 
Yasası kapsamında zorunludur. Çocuklarının 
düzenli olarak okula gelmesini sağlamak 
velilerin sorumluluğudur. 
Veliler, öğrencilerin devamsızlık ettiği güne 
dair bir açıklamada bulunmak üzere okulla 
iletişim (gerek Flexibuzz Uygulaması veya 
okulun websitesi aracılığıyla) kurmalıdır. 
Okulla iletişim kurmazsanız, okul, 
devamsızlığın nedenini öğrenmek üzere sizi 
arayacaktır. 
Sizinle ya da acil durumlar için verilen telefon 
numarası ile iletişim kurulamazsa, devamsızlık 
edilen gün, çocuğunuzun dosyasına 
açıklanmayan devamsızlık olarak işlenir. 
Çocuğunuzun devamsızlık nedenini sınıf 
öğretmenine yazılı veya sözlü olarak bildirmek 
üzere kendisiyle istediğiniz zaman iletişim 
kurabilirsiniz.  

Bir Devamsızlıkla İlgili Kabul Edilebilir 
Gerekçeler 
Devamsızlıkla ilgili başlıca sebepler: 
Hastalık 
Çocuğunuzun zaman zaman hastalanabileceğinin 
bilincindeyiz. Çocukların sadece cidden hasta 
oldukları günlerde devamsızlık yapmaları önemlidir 
ve iyi bir uyku düzenine sahip olmaları, iyi 
beslenmeleri ve düzenli egzersiz yapmaları çok 
büyük bir fark yaratabilir..  

Aile Tatilleri  
Tatillerin, dönem sırasında değil de okul tatilleri 
esnasında planlanması hayati bir önem taşımaktadır. 
Herhangi bir tatille ilgili planlama aşamasına okulun 
dahil edilmesi tavsiye olunur. Okul dönemi boyunca, 
her tür tatilin önceden okul müdürü tarafından 
onaylanması gerekmektedir. Sınıf öğretmeni veya 
okul idaresi ofisinden bir başvuru formu verilecektir. 

Açıklanmayan veya Onaylanmayan 
Devamsızlıklar Nelerdir?  
Okul müdürü, durumuna göre herhangi bir 
devamsızlığı onaylayacak veya onaylamayacaktır.  
Okula devamsızlıkla ilgili herhangi bir bilgi 
verilmezse, bu devamsızlık kayıtlara 
‘açıklanmayan’ olarak geçecektir. 
Çocuğun okula gitmeyerek evde kalmasına izin 
verilmesi halinde kabul edilemeyecek durumlar 
şunları içerir; çocuk bakımı ve tercümanlık, arkadaş 
ve akraba ziyaretleri, alışveriş için yapılan seyahatlar 
ve doğum günü gibi büyüklere ait işlerin 
tamamlanması. 
Unutmayın, her gün önemlidir. Çocuğunuzun okula 
devamsızlık yapması gerekiyorsa, çocuğunuzun 
öğretmeniyle en kısa zamanda konuşun.  

Bakanlık Kılavuzu 
Okula devam ile ilgili daha fazla bilgi ve kaynak için 
aşağıdaki internet adresini ziyaret edin:  
www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/ 
Pages/studentattendance.aspx 
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