
خط مشی چاقو در مدارس

والدین و مراقبین عزیز

دولت NSW اخیراً  اقدام به مشورت اجتماعی کرده و به منظور بازبینی خط مشی چاقو در مدارس از 

نزدیک با رهبران جامعه سیک و متخصصین بهداشت و ایمنی همکاری کرده است.

اداره از همه اعضای جامعه که در طول مشاوره نظر خود را اعالم کردند و کسانی که در تدوین 

دستورالعمل های بازبینی شده که شرایطی را که در آن دانش آموز می تواند چاقو در مدرسه داشته باشد، 

کمک کرده اند تشکر می کند.

این دستورالعملها نشان دهنده تعهد اداره به انجام هر کاری است که به طور معقول می تواند برای 

محافظت از دانش آموزان و کارکنان در مقابل خطرات قابل پیش بینی برای سالمتی و ایمنی آنها انجام 

دهد، و همچنین، تعهد آن به احترام به تنوع جامعه NSW و اجتناب از اقدامات تبعیض غیرقانونی.

ممنوعیت استفاده از چاقو در مدارس به قوت خود باقی است، اما مانع از حمل کرپان توسط یک دانش 

آموز نمی شود مشروط به اینکه او از دستورالعمل های اکید جدید پیروی کند. کرپان شیئی شبیه چاقو 

است که توسط سیک های تعمید یافته به عنوان یک اسباب ایمان آنها استفاده می شود و از اهمیت 

مذهبی قابل توجهی برخوردار است.

برای اینکه یک دانش آموز سیک تعمید یافته اجازه حمل کرپان در مدرسه را داشته باشد، کرپان باید:

به اندازه کوچک و تمام طول آن 16.5 سانتی متر )حدود 6.5 اینچ( یا کمتر باشد و هیچ لبه یا نوک 	 

تیز نداشته باشد

لبه آن محکم در داخل غالف قرار داشته باشد بطوریکه نشود آن را بیرون کشید	 

زیر لباس پوشیده شده و محکم قرار داشته شده باشد تا قابل استفاده نباشد	 

هنگام انجام فعالیت های بدنی مانند ورزش، برداشته شده و در جای امنی ذخیره شود یا »چسبیده 	 

به بدن محافظت شود«.

توجه: »چسبیده به بدن محافظت شود« یعنی در پارچه ای محکم پیچیده شده و در یک باند ورزشی یا 

کمربند چرمی محکم جایگذاری شده باشد که باعث شود نتواند از آن به خارج لغزیده و باعث آسیب به 

پوشنده یا شخص دیگر شود.

در صورت پرسش معقوالنه، دانش آموز باید اثبات کند که این دستورالعمل ها رعایت می شوند. هر گونه 

نگرانی در مورد ایمنی با دانش آموز و والدین یا مراقبین او مورد گفتگو قرار می گیرد.
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با این که دانش آموزان سیک تعمید یافته می توانند کرپان داشته باشند، اجازه ندارند در مدرسه برای هیچ 

منظوری از آن استفاده کنند.

دانش آموزان در هیچ شرایط دیگری مجاز به داشتن چاقو در مدرسه نیستند مگر اینکه از چاقو برای 

اهداف آموزشی استفاده شود )به عنوان مثال در کالسهای عملی فناوری غذا(.

دانش آموزانی که بالفاصله بعد از مدرسه در کالس TAFE شرکت می کنند و به این خاطر ممکن است 

چاقویی را به مدرسه بیاورند، باید چاقو را در ابتدای روز در یک جعبه یا غالف در دفتر مدرسه تحویل 

داده و در پایان روز آن را پس بگیرند. 

https://education.nsw. اطالعات بیشتر در باره دستورالعملهای جدید در این وبسایت موجود است

gov.au/about-us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools

ارادتمند

)Principal( مدیر مدرسه

سرویس مترجم تلفنی

اگر اطالعات بیشتری می خواهید و برای پرسشتان به کمک یک مترجم نیاز دارید، لطفاً به سرویس مترجم 

تلفنی شماره 450 131 تلفن بزنید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید. شماره تلفنی را که 

می خواهید به اپراتور بگویید و او مترجمی را روی خط خواهد آورد که در گفتگویتان به شما کمک کند. 

برای این سرویس هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد. 
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