
ေက်ာင္းတြင္း ဓါး ကိုင္ေဆာင္မွဳ မူဝါဒ

သို႔၊ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊

NSW ျပည္နယ္ အစိုးရ သည္ မၾကာ ေသးမွီက၊ ေက်ာင္းတြင္း ဓါးကိုင္ေဆာင္မွဳ မူဝါဒ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏႊးမွဳ တရပ္ကို 
ဆခ္ (Sikh) လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ က်န္းမာေရး လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ အတူ အနီးကပ္တိုင္ပင္  
ေလ့လာ ျပန္လည္ စမ္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤ ေဆြးေႏႊး မွဳ တြင္ ပါဝင္ ကူညီ ခဲ့သည့္ လမ္းညႊန္မွဳ ျဖင့္၊ မည္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ ေက်ာင္းသား တဦး က ဓါး ကိုင္  
ေဆာင္ ႏိုင္သည္၊ ဆိုသည့္  ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ လမ္းညႊန္ အတြက္၊ အဆိုပါ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သည့္ လမ္းညႊန္ တြင္ ကူညီေပး 
သည့္ လူမ်ိဳးစု အသိုင္း အဝိုင္းမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ကို ပညာေရး ဌါန က ေက်းဇူး တင္ပါသည္။ 

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္၊ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္မည့္ က်န္းမာ ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အႏၱရယ္ အလားအလာ မ်ား ကို  
ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပး ျခင္း၊ လူမ်ိဳးစု တို႔ ၏ မတူ ကြဲျပားမွဳ တို႔ ကို ေလး စားျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းမရွိ သည့္ လူမ်ိဳးျခား ခြဲျခားမွဳ 
မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ကို ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တို႔ ကို တတ္အားသမွ် 
ေဆာင္ရြက္ေပးေန သည္ ကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ 

ေက်ာင္းတြင္း ဓါး မကိုင္ေဆာင္ရ အမိန္႔မွာ တည္ျမဲ ရွိ ေနျပီး၊ ေက်ာင္းသားတဦး အေနျဖင့္ တင္းၾကပ္ထားေသာ  
စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဘာင္အတြင္း ခါပင္ (Kirpan) ဓါး ကိုင္ေဆာင္ျခင္း ကို တားျမစ္ျခင္း မရွိပါ။ ခါပင္ (Kirpan) ဓါး သည္ ဓါး ႏွ
င့္ တူ ၍ ဆခ္ (Sikh) ဘာသာဝင္ျပီးသူတိုင္း ၄င္းတို႔ ၏ အေရးၾကီး ေသာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မွဳ သေကၤတ လကၡဏာ ျဖစ္
သည္။ 

ဆခ္ (Sikh) ဘာသာဝင္ျပီးသူ တိုင္းသည္၊ (Kirpan) ဓါး ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ ရရွိ ရန္ေအာက္ပါ (Kirpan) ဓါး အခ်က္  
အလက္မ်ား ရွိ ရ မည္။ 

•  အရြယ္ အစား ငယ္ျပီး၊ အရွည္ ၁၆.၅ စင္တီမီတာ (၆.၅ လက္မ ပတ္ဝန္းက်င္) သို႔မဟုတ္၊ ၄င္းထက္ ငယ္ျခင္း၊ ခြ်န္၍ 
ထိုး ႏိုင္သည့္ စူးရွေသာ ထိပ္ မရွိ ျခင္း၊

•  ဓါး ကို ၄င္း၏ အိပ္ထဲတြင္ ထည့္ ျပီး ဆြဲ မထုတ္ ႏိုင္ေအာင္ထားျခင္း၊

•  အဝတ္ အထည္ ေအာက္ထဲတြင္ လံုျခံဳ စြာ ႏွင့္ အသံုး မျပဳ ႏိုင္ ေအာင္ ထားျခင္း

•  ကိုယ္လက္ လွဳပ္ရွား ေလ့က်င့္ အားကစား ျပဳလုပ္သည့္ အခါ မ်ားတြင္၊ လံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ သိမ္းစည္းျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ခႏၵာ ႏွင့္ အတူလံုျခံဳစြာ ကပ္ထားျခင္း၊

မွတ္ခ်က္။ ကိုယ္ခႏၵာ ႏွင့္ အတူလံုျခံဳစြာ ကပ္ထားျခင္း၊ ဟု ဆို ရာတြင္ ခိုင္မာေသာ အထည္မ်ိဳး၊ အားကစား တြင္ အသံုးျပဳ 
သည့္ ခါးပတ္မ်ိဳး၊ သားရည္ခါးပတ္ ကို ဆို လုိ ျပီး၊ ျပဳတ္က် ခဲ့ လွ်င္၊ ဓါးေဆာင္ထား သူ ေသာ္ ၄င္း၊ အျခားသူ ကို ေသာ္ ၄င္း 
မထိ ခိုက္ေစ ရန္ ျဖစ္သည္။ 
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ေမးထိုက္ သည့္ ေမးခြန္း မ်ား အေမး ခံ ရ ေသာ္ ေက်ာင္းသား က ဤ လမ္းညႊန္ မ်ား ႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေၾကာင္း အတည္ 
ျပဳ ႏိုင္ ရ မည္။ ေဘးအႏၱရယ္ အလား အလာ ရွိ ခဲ့ ေသာ္၊ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ တို႔ ႏွင့္ ေဆြးေႏႊးမည္ ျဖစ္သည္။

ဆခ္ (Sikh) ဘာသာဝင္ျပီးသူ တိုင္းသည္၊ (Kirpan) ဓါး ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ ရရွိထား ေသာ္ ျငားလည္း ေက်ာင္းတြင္း တြင္ မည္ 
သည့္ ကိစၥ တြင္မွ် သံုးခြင့္ မရွိပါ။

ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ မည္ သည့္ အခါ၊ မည္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခ ေန မွာ မွ် ေက်ာင္းတြင္းတြင္ ဓါးသံုး ခြင့္ မရွိပါ။ 
ပညာေရး အတြက္ အသံုး ျပဳ ႏိုင္ သည္။ (ဥပမာ။ အစား အစာ ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ နည္း ပညာတြင္ လက္ေတြ႔ အသံုး ခ်ျခင္း။

ေက်ာင္းျပီး ေနာက္ TAFE အတန္း ကို တန္း ၍ ဆက္တက္ ဖုိ႔ ဓါး ကို ေက်ာင္း ကို ယူ လာ ရန္ လုိ အပ္ လွ်င္၊ ေက်ာင္း ၏ ရံုး 
သို႔ ဗူး သို႔မဟုတ္ ဓါးအိတ္ ျဖင့္ ထည့္ ၍ ေက်ာင္း မ စ မွီ အပ္ထား ခဲ့ ျပီး၊ ေက်ာင္း ဆင္း ခ်ိန္ မွာ ျပန္ ယူ သြား ႏိုင္ သည္။ 

လမ္း ညႊန္ သစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ပို မို သိ လို လွ်င္ ေအာက္ပါ ဝဗ္ သို႔ သြား ေရာက္ ၾကည့္ ရွဳ  
ႏိုင္သည္။ https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-
schools

ေလး စား စြာျဖင့္

ေက်ာင္း အုပ္ ၾကီး၊ (Principal)

တယ္လီ ဖံုး စကားျပန္ ဝန္ ေဆာင္ မွဳ

အေၾကာင္း အရာ ပို မို သိ လို ၍ စကား ျပန္ လို အပ္ ပါက  တယ္ လီ ဖံုး စကားျပန္ ဌါန ျဖစ္ ေသာ 131 450 နံပါတ္ ကို   
ဆက္သြယ္ ၍ စကားျပန္ လုိ အပ္ ေၾကာင္း လို အပ္ သည့္ ဘာသာ စကား ကို ေတာင္းပါ။ ေအာ္ပေရတာ အား ဖံုး နံပါတ္ေပး 
၍ ဖံုးေပၚတြင္ စကားျပန္ အကူ အညီ ျဖင့္ ေဆြး ေႏႊး လုိ ေၾကာင္း ေတာင္း ဆို ပါ။ ဤ ဝန္ ေဆာင္မွဳ အတြက္ အခ အေၾကး 
ေပး ရန္ မလုိ အပ္ပါ။
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