
ਸਕੂਲਾ ਂਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕੋ

NSW ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਪਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਸ ਪਿੱਚ ਪਸੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਪਖਆ ਮਾਹਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪਮਲ ਕੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੇ ਸਕੂਲੀ ਨੀਤੀਆ ਂਪਿੱਚ ਚਾਕੂਆ ਂਸਬੰਧੀ ਯੋਿਨਾ ਂਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਸੋਪਚਆ ਹੈ। 

ਪਿਭਾਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਾ ਂਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਨ੍ਾ ਂਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਿਣੇ ਪਿਚਾਰ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਨ੍ਾ ਂ
ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਪਿਕਾਸ ਪਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿੋ ਪਕ ਉਨ੍ਾ ਂਸਪਿਤੀਆ ਂਨੂੰ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਨ੍ਾ ਂਪਿੱਚ ਪਕਸੇ 
ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚਾਕੂ ਹੋਿੇ।.

ਇਹ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ ਪਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਪਖਆ ਨੂੰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖਤਪਰਆ ਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ  NSW ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਿਪਭੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੇਦਭਾਿ ਦੀਆ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ 
ਆਿਣੀ ਿਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਕੂਲਾ ਂਪਿੱਚ ਚਾਕੂਆ ਂ‘ਤੇ ਿਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਿਰ ਇਹ ਪਕਰਿਾਨ ਿਪਹਨਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ  ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਕ ਉਹ ਸਖਤ 
ਨਿੇਂ ਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪਕਰਿਾਨ ਇੱਕ ਿਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਹੜੀ ਇਕ ਚਾਕੂ ਿਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਅਪਮਰਿਤਧਾਰੀ ਪਸੱਖ ਆਿਣੇ 
ਧਾਰਪਮਕ ਪਚਂਨ੍ਾ ਂਿਿ੍ਹੋਂ ਿਪਹਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਿਿੂਰਣ ਧਾਰਪਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਪਕਸੇ ਅਪਮਰਿਤਧਾਰੀ ਪਸਖ ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਪਕਰਿਾਨ ਿਪਹਨਣ ਦੀ ਆਪਗਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਕ ਪਕਰਿਾਨ:

 • ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੋਿੇ, ਪਿਸ ਦੀ ਿੂਰੀ  ਲੰਬਾਈ 16.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਇਚੰ) ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਪਬਨ੍ਾ ਂਪਕਸੇ ਪਤੱਖੇ ਿਾਪਸਆ ਂ
ਿਾ ਂਪਬੰਦੂਆ ਂ(points) ਦੇ  

 • ਬਲੇਡ ਿਾਲੀ ਿੋ ਪਮਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਪਿਆ ਿਾ ਸੱਕੇ।

 • ਕੱਿਪੜਆ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਿਪਹਨੀ ਿਾਿੇ ਅਤੇ ਿਕੜੀ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਿੋ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸੱਕੇ।

 • ਖੇਡਾ ਂਿਰਗੀਆ ਂਸਰੀਰਕ ਗਤੀਪਿਧੀਆ ਂਦੌਰਾਨ  ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖੀ ਿਾਿੇ, ਿਾ ਂ“ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੜੀ   ਿਾਿੇ”

ਨੋਟ: ’‘ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੜੀ ਿਾਿੇ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਪਕਸੇ ਮੋਟੇ ਕੱਿੜੇ ਪਿੱਚ ਲਿੇਟ ਕੇ ਪਕਸੇ ਖੇਡਾ ਂਦੇ ਬੈਂਡ ਿਾ ਂਚਮੜੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਬੱਧੀ 
ਿਾਿੇ ਪਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਪਕ ਇਹ ਪਹਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਿੋ ਿਪਹਨਣ ਿਾਲੇ ਿਾ ਂਪਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਿਦੋਂ ਿਾਿਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੁਪਛਆ ਿਾਿੇ, ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਪਕ ਇਨ੍ਾ ਂਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪਕਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਸੁਰੱਪਖਆ ਪਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਮਾਪਿਆ ਂਿਾ ਂਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।

ਿਦ ਪਕ ਅਪਮਰਿਤਧਾਰੀ ਪਸੱਖ ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਪਕਰਿਾਨ ਿਪਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਕੂਲ ਪਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਪਗਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਿਪਦਆਰਿੀਆ ਂਨੂੰ ਪਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਸਪਿਤੀ ਪਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਚਾਕੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਿਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਪਿਪਦਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਿੋਂ ਭੋਿਨ ਤਕਨੌਪਲਿੀ ਿਰਿੇਕਪਟਕਲ ਕਲਾਸਾ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ)।

ਉਹ ਪਿਪਦਆਰਿੀ ਿੋ ਸਕੂਲ ਪਿੱਚ ਚਾਕੂ ਪਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਕਊਂਪਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸਧੇ  TAFE ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਿਾਦਂੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾ ਂਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਿੱਚ ਆਿਣੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਇਕ ਡੱਬੇ ਿਾ ਂਪਮਆਨ ਪਿੱਚ ਿਾ ਕੇ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਿੱਚ ਿਮ੍ਹਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਇਨ੍ਾ ਂਪਦਸ਼ਾ-ਪਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਿੋ ਪਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-
and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਪਚੰਤਕ 

ਪਿਰਿੰਸੀਿਲ (Principal)

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੂਭਾਵਂਿਆਈ ਸੇਿਾ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਰਿੰਸੀਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁਛ-ਪਗਛ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ  ਹੈ, ਤਾ ਂਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਿਰਿੈਟਰ ਸੇਿਾ ਨੂੰ 131 450  ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਚ ਇਕ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਿਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਦਓ ਪਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਿਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਲਆਿੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਿਸੂਲ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇਗੀ।  
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