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Uzaklaştırma, bir öğrencinin disiplin sebeplerinden dolayı tam bir okul günü evinde tutulduğu her türlü 
vakadır.   Bir öğrencinin eve “erken” gönderilmesi ya da öğrencinin lisansı bir öğretmenden ya da lisanslı 
bir öğretmen tarafından gözetilen bir paraprofesyonelden ders almadığı ve IEP’nin (Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Programı) Board of Elementary and Secondary Education (İlkokul ve Ortaokul Eğitimi Kurulu) 
tarafından öğrenim zamanı gereksinimlerinin değiştirilmesine imkan vermediği  okul içi uzaklaştırma da 
uzaklaştırma olarak kabul edilir.  Uzaklaştırma nadiren disiplin cezası olarak kullanılır. Bununla birlikte, 
bir öğrenciye aşağıdaki durumlarda uzaklaştırma cezası verilebilir: 
 

1.) Bir personele ya da sınıf arkadaşına saldırma 
 
2.) Ciddi bir tehdit teşkil etme ve güvenlik teminatında bulunamama ve/veya kendisi ve diğerleri 

için bir tehlike teşkil etme  
 

3.) Okula silah getirme 
 

4.) Ciddi eşya tahribatında bulunma 
 

5.) Okul kurallarına ve yetkililere karşı devamlı saygısızlık gösterme 
 
 

Ve hafifletme stratejilerine ve olumlu davranış desteği stratejilerine yanıt vermeme. 
 

1.) Molalar 
 
2.) Sessiz oda (quiet room) kullanımı 

 
3.) Fiziksel kısıtlamaya varan ve bunu içeren hafifletme stratejileri 

 
4.) Proaktif ebeveyn aramaları 

 
5.) Okul rehberlik personeliyle sorun çözümü 

 
Program Koordinatörü’nün ya da bu iş için atanmış bir personelin bir öğrencinin uzaklaştırma alması 
gerektiğine karar vermesi üzerine öğrencinin ebeveyni aranır ve personel sorumlu bir yetişkinin çocuğu 
alabileceğinden emin olur.  Çocuğu alabilecek bir sorumlu yetişkin bulunmadıkça hiçbir öğrenci evine 
gönderilmez.  Bir ebeveynin, bir çocuğu okuldan alamaması ya da isteksiz olması durumunda ve şayet 
çocuk kendi ve başkalarının güvenliği için ciddi bir tehdit teşkil etmeye devam ederse polis ya da kriz ekibi 
aranır.  
 
Bir öğrenci uzaklaştırma aldığında, okul derhal öğrencinin ebeveyn(ler)ini ya da koruyucusunu ve 
yerleştirmeden sorumlu bölgeyi sözlü ve yazılı olarak bilgilendirir ve öğrenciye suçuyla ilgili bir duruşma 
ve ebeveyne de bu duruşmaya katılma imkânı sunar 



Öğrenci programa tekrar başlamadan önce ebeveynlerin, öğrencinin ve okul personelinin katılacağı 
zorunlu bir toplantı düzenlenir.  Bir öğrenci nadir olarak bir günden fazla süreyle uzaklaştırma cezası alır, 
bununla birlikte bunun olması durumunda, öğrencinin okula dönüş toplantısına yanıt vermemesi halinde, 
okul içinde yapılabilecek muhtemel bütün program değişikliklerini görüşmek ve öğrencinin programdan 
çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla ebeveynlerin, gönderici bölgeden bir temsilcinin ve okul 
personelinin katılacağı ikinci bir toplantı düzenlenir   
 
 
 
3-5 Günlük Uzaklaştırmalar 
 
Bir öğrencinin bir okul yılı içerisinde devamlı üç (3) günlük uzaklaştırma ya da aralıklı beş (5) günlük 
uzaklaştırma alması durumunda okul, ebeveynler ve LEA, federal gereksinimlere uygun olarak, 
öğrencinin programdan daha uzun süre uzaklaştırılmasının önüne geçmek için okul içerisinde 
yapılabilecek bütün muhtemel program değişikliklerini değerlendirecektir. 
 
LABBB Collaborative Programı (LABBB Ortak Program), ulaşım da içine olmak üzere öğrencinin IEP 
programının herhangi bir kısmından uzaklaştırılması dahil uzaklaştırmaların sayısını ve süresini 
kaydedip izleyecektir.   
 
 
10+ Günlük Uzaklaştırmalar 
 
Uzaklaştırmaların 10 devamlı okul gününü geçmesi ya da bir uzaklaştırma serisinin bir parçası olması 
durumu için LABB Collaborative aşağıdaki  prosedürleri geliştirmiştir. 

 Öğrenciden sorumlu okul bölgesinden, engelli bir öğrencinin yerleştirilmesinde bir değişiklik 
içeren bir uzaklaştırma öncesinde, bir IEP Team (IEP Ekibi) toplantısı gerçekleştirmesi talebinde 
bulunulur. 

 Program şu amaçlarla TEAM toplantısına katılır: 
 

1. öğrencinin davranışı için bir fonksiyonel davranış değerlendirmesi geliştirmek ya da bunu 
incelemek ve bir davranış müdahale planı geliştirmek ya da bunu değiştirmek; 

2. uygun alternatif eğitim ortam(lar)ı tespit etmek; 
3. bir dışavurum tespiti gerçekleştirmek (yani engeller ile davranış arasındaki ilişkiyi tespit 

etmek). 
 

 Eğer TEAM davranışın, engelin bir dışavurumu OLMADIĞINI tespit ederse, okul programdaki 
diğer bütün öğrencilere uygulanan politikalara uygun biçimde öğrenciye uzaklaştırma cezası 
verebilir ya da öğrenciyi programdan çıkarabilir.  Bununa birlikte, yetkili okul bölgesi,  öğrenciye 
başka bir ortamda olabilecek uygun bir eğitim programı sağlamakla yükümlüdür. 

 Eğer TEAM davranışın engelin bir dışavurumu OLDUĞUNA karar verirse, TEAM, IEP, davranış 
müdahale programı ve/veya yerleştirmeyi değiştirmek için adım atar. 

 
 
 
 
 


