
 

Bilgilendirme belgesi: Acil Okul Topluluğu Güvenliği Emri  
  

Acil Okul Topluluğu Güvenliği Emri ne işe yarar? 

Okul müdürleri ve Eğitim ve Öğrenim Bakanlığı çalışanları gibi bazı kişilere "yetkili kişiler" denir. Bu 

kişiler, okula gittiğinizde veya okulla iletişiminizde uymanız gereken kuralları belirleyen bazı Emirler 

çıkarma yetkisine sahiptir. 

Emirler, okul bahçesine veya okul faaliyetlerinin yer aldığı başka yerlere girmenizi veya bu yerlerde 

kalmanızı engeller. Bu Emirlerde, Emrin geçerli olmadığı alanlar, tarihler gibi ayrıntılar yer alabilir. 

Okul Topluluğu Güvenliği Emirleriyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Okul Topluluğu 

Güvenlik Emirlerinin ne işe yaradığını buradan öğrenebilirsiniz. 

  

Acil Emrin süresi nedir? 

Emir belgesinde kuralların ne süreyle geçerli olacağı yazar. Çıkarılan bir Emrin geçerli olabileceği en 

uzun süre 14 gündür. 

  

Okulda çocuğum varsa ve Acil Emre uymam gerekiyorsa çocuğuma ne olacak? 

Okulunuz, Emrin çocuğunuzu nasıl etkileyeceğini ve ona ne kadar önem verdiğinizi göz önünde 

bulundurmuştur. Bir Emir, çocuğunuzla ilgilenmeyi veya çocuğunuzun eğitimine katılmayı 

bırakacağınız anlamına gelmez. 

Okulunuz, hakkınızda bir Emir çıkardıktan en kısa süre sonra size "İletişim ve Erişim Protokolü" 

verecektir. Bu belgede: 

• çocuğunuzun iletişimiyle ilgili nasıl bilgi alacağınız 

• çocuğunuzun güvenle nasıl okula gitmeye ve okul faaliyetlerine katılmaya devam edeceği 

• çocuğunuzun desteklendiğinden ve çocuğunuzla ilgilenildiğinden emin olmak için ne 

yapacakları yazar. 
  

Acil Emre itiraz etmek için ne yapmalıyım? 

Emri çıkaran yetkili kişi, Emri çıkardıktan hemen sonra bu Emri gözden geçirmeli ve "Süregiden Okul 

Topluluğu Güvenliği Emri" çıkarmaya ya da Emri iptal etmeye karar vermelidir. Kalıcı Emirlerle ilgili 

daha fazla bilgiye Eğitim ve Öğrenim Bakanlığının internet sitesindeki bu sayfadan ulaşılabilir. 

Davranışlarınızı, çocuğunuzun veya sizin nasıl etkileneceğizi veya bilmek istedikleri başka hususları 

açıklamak için dilediğiniz zaman bir dilekçe yazabilirsiniz. Örneğin, okula çocuğunuzun engelli 

olduğunu ve okula gidebilmek için sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu söylemek isteyebilirsiniz.  

Yazılı dilekçe yetkili kişiye mektup veya e-posta ile gönderilebilir. Eğitim ve Öğrenim Bakanlığının 

internet sitesindeki şablona buradan ulaşabilirsiniz.  

Dilekçe yazmak istemiyorsanız sözlü bildirimde de bulunabilirsiniz. Ayrıca sizin için bir başkasının 

bildirimde bulunmasını isteyebilirsiniz. Bu kişi engelli destek görevliniz veya sözlü tercüman olabilir.  

https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
https://vimeo.com/723185699/0195aac2e2
https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders


 

  

Emre uymazsam ne olur? 

Emirde belirlenen kurallara uymazsanız, okul, Sulh Ceza Mahkemesine (Magistrate's Court) bu emre 

uymanızı sağlamak üzere başvurabilir. 

Mahkeme, Emre uymadığınız için sizi haksız bulursa: 

• ceza ödemenizi zorunlu tutabilir  

• Emre uymanızı zorunlu tutabilir 

• Emre uymanız için belirli bir eylemde bulunmanızı zorunlu tutabilir 

• Mahkemenin uygun bulduğu şeyleri zorunlu tutabilir. 

Emre uymadığınız için hapis mahkumiyeti ile cezalandırılmazsınız ve sabıka kaydınız ya da adli cezanız 

olmaz. 

  

Sözlü veya yazılı çevirmene veya başka desteklere ihtiyacım varsa? 

Sözlü veya yazılı çevirmene ya da destek kişisine ihtiyacınız varsa okul müdürüne bunu 

söyleyebilirsiniz. Okul müdür sizin destek almanıza yardımcı olabilir. 

Çocuğunuz devlet okuluna gidiyorsa daha fazla destek almak için Eğitim ve Öğrenim Bakanlığının 

bölge şubesiyle de iletişime geçebilirsiniz.  

Kuzeydoğu Victoria 

Tel: 1300 333 231 

E-posta: nevr@education.vic.gov.au  

Kuzeybatı Victoria 

Tel: 1300 338 691 

E-posta: nwvr@education.vic.gov.au  

Güneydoğu Victoria 

Tel: 1300 338 738 

E-posta: sevr@education.vic.gov.au  

Güneybatı Victoria 

Tel: 1300 333 232 

E-posta: swvr@education.vic.gov.au  
  

Daha fazla bilgi almak için ne yapabilirim? 

Daha fazla bilgiye Eğitim ve Öğrenim Bakanlığının internet sitesindeki bu sayfadan ulaşılabilir. 
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