
பாடசாலைகளில் கத்திகள் லைத்திருபபது குறித் ைி்திமுலறகள்

அன்புடைய பெற்றோர்கள் மறறும் ெரோமோிபெளர்களுக்கு,

ெோைசோடை்களில் ்கத்ி்கள் டைத்ிருபெட்ப ெறறிய ைி்ிமுடற்களில் ்்டையோன ்ிருத்ங்கடள 
்மறப்கோள்ை்ற்கோ்க சீக்்கிய சமூ்கப ெிரமு்கர்களுைனும் சு்கோ்ோரம் மறறும் ெோது்கோபபு ைல்லுநர்களுைனும் 
பநருக்்கமோ்கச் பசயல்ெட்டு சமூ்கக் ்கைந்ோய்வு ஒன்டற NSW அரசோங்கம் சமீெத்ில் ்மறப்கோணைது. 

இந்க் ்கைநதுடரயோைல்்களில் ெங்்கறறு ்மது ்கருததுக்்கடளத ப்ோிைித் அடனதது சமூ்க 
அங்கத்ைர்களுக்கும் மறறும், மோணை-மோணைி ஒருைர ெோைசோடையில் ்கத்ி ஒன்டற டைத்ிருபெ்ற்கோன 
சூழநிடை்கடள குறிபெிட்டுக் ்கோட்டும் மீள்ெோரடையிைபெட்ை ைழி்கோட்ைல்்களின் உருைோக்்கத்ில் உ்ைியோ்க 
இருந்ைர்களுக்கும் ‘்ிடணக்்களம்’ நன்றி நைில்்கிறது.

மோணை-மோணைி்கள் மறறும், ெோைசோடை ஊழியர்களுடைய சு்கோ்ோரம் மறறும் ெோது்கோபெிறகு ஏறெைக்கூடிய 
ஆெதது்களிலிருநது அைர்கடளப ெோது்கோக்்கவும், NSW சமூ்கங்களின் ென்மு்கத-்ன்டமக்கு ம்ிபெளிக்்கவும், 
சட்ைைி்ரோ் ெோரெட்சச் பசயல்்கடளத ்ைிக்்கவும் ்ன்னோல் இயலுமோனட்ச் பசய்ய ‘்ிடணக்்களம்’ 
ப்கோணடிருக்கும் ெறறுறு்ியிடன இந் ைழி்கோட்ைல்்கள் ெிர்ிெலிக்்கின்றன. 

ெோைசோடைக்குள் ்கத்ி்கள் கூைோது என்ற ்டை ப்ோைரநதும் நடைமுடறயில் இருக்கும், ஆனோலும், 
்கணடிபெோன பு்ிய ைழி்கோட்ைல்்கடள மோணை-மோணைியர்கள் ெின்ெறறுைோர்க்ளயோனோல், ‘்கிரபெோன்’ 
ஒன்டற மோணை-மோணைி ஒருைர அணிைட் இது ்டுக்்கோது. ‘்கிரபெோன்’ என்ெது ்கத்ிடயப ்ெோன்ற ஒரு 
பெோருளோகும், மறறும் ்மது ம் நம்ெிக்ட்கயின் அடையோளமோ்க ஞோன-ஸநோனம் பெறற சீக்்கியர்கள் அணியும் 
இது ம்ோீ்ியோன முக்்கியததுைத்ிடனக் ப்கோணைது. 

ெோைசோடையில் இருக்கும்்ெோது ஞோன-ஸநோனம் பெறற சீக்்கிய மோணை-மோணைியர ஒருைர ‘்கிரபெோன்’ 
ஒன்டற அணிய அனும்ிக்்கபெை ்ைணடுபமன்றோல், அது ெின்ைருமோறு இருபெது அைசியம்:

• முழு நீளம் 16.5 பசணட்டிமீட்ைர (ஏறத்ோழ 6.5 அஙகுைம்) அல்ைது அ்றகுக் குடறைோன நீளம் 
உள்ள்ோ்க சிறிய்ோ்கவும், கூரடமயோன முடன்கள் அல்ைது ஒரங்கள் இல்ைோ்்ோ்கவும் இருக்்க்ைணடும்

• ்கத்ிடய பைளி்ய உருை இயைோ் ைட்கயில் ்கத்ி உடறயுைன் ்சரததுப பெோருத்பெட்டிருக்்க 
்ைணடும்

• ‘்கிரபெோன்’ உடுபபு்களுக்கு உள்ளோ்கவும், ெயன்ெடுத்பெை இயைோ் ைட்கயிலும் 
அணியபெை்ைணடும்

• ைிடளயோட்டு்கள் ்ெோன்ற உைல்ோீ்ியோன நைைடிக்ட்க்களில் ஈடுெடும் பெோழுது ‘்கிரபெோன்’ 
அ்கறறபெட்டு ெோது்கோபெோன இைத்ில் டைக்்கபெை்ைணடும், அல்ைது உை்ைோடு ்சரதது 
இறுக்்கமோ்கக் ்கட்ைபெை்ைணடும். 

குறிபபு: “உை்ைோடு ்சரததுக் ்கட்ைபெட்ைது” என்றோல்,  ைலுைோன துணி ஒன்றில் சுறறபெட்டு ைிடளயோட்டு-
வீரர்கள் அணியும் ெட்டை அல்ைது ்்ோல் ைோரபெட்டை ஒன்டறப ெயன்ெடுத்ி ைழுைி பைளிைரோ் 
ைட்கயில் அல்ைது அட் அணிந்ிருபெைருக்்்கோ அல்ைது மறற ஒருைருக்்்கோ ்கோயம் ஏறெடுத்ோ் ைி்த்ில் 
அது அணியபெை்ைணடும். 
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நியோயமோன முடறயில் ்ைணைபெடும் பெோழுது, இந் ைழி்கோைல்்கள் ெின்ெறறபெடு்கின்றன என்ெட் 
மோணை-மோணைியர்கள் உறு்ிபெடுத் ்ைணடும். ெோது்கோபபு குறித் ்கோிசனங்கள் எதுவும் மோணை-
மோணைியருைனும் அைர்களுடைய பெற்றோர அல்ைது ெரோமோிபெோளர்களுைனும் ்கைநது்ெசபெடும். 

ஞோன-ஸநோனம் பெறற சீக்்கிய மோணை-மோணைியர்களோல் ‘்கிரபெோன்’ ஒன்டற அணிய இயலும் எனும் 
அ்் ்ைடளயில், ்ைபறந் ்கோரணத்ிற்கோ்கவும் ெோைசோடையில் அட்ப ெயன்ெடுத் அைர்கள் 
அனும்ிக்்கபெைமோட்ைர. 

்கல்ைி ்நோக்்கங்களுக்்கோ்கப ெயன்ெடுத்பெட்ைோபைோழிய, (உ்ோரணமோ்க, உணவுத ப்ோழில்நுட்ெ 
பசயல்முடற ைகுபபு்கள்) ்ைபறந் சூழல்்களிலும் ்கத்ி ஒன்டற டைத்ிருபெ்ற்கோன அனும்ி மோணை-
மோணைியருக்குக் ்கிடையோது. 

ெோைசோடை முடிந் ெிறகு ்நரடியோ்க TAFE ைகுபபு ஒன்றிறகுச் பசல்லும் மோணை-மோணைியர்கள்  ்கத்ி 
ஒன்டறக் ப்கோணடுைரைோம், மறறும் இைர்கள் ்கத்ிடய உடற அல்ைது பெட்டி ஒன்றில் டைதது 
ெோைசோடைக்கு ைரும்பெோழுது ெோைசோடை அலுைை்கத்ில் ப்கோடுக்்க்ைணடும், மறறும் ெோைசோடை முடிந் 
ெிறகு அட் அங்கிருநது பெறறுச்பசல்ை ்ைணடும். 

பு்ிய ைழி்கோட்ைல்்கடளப ெறறிய கூடு்ல் ்்கைல்்கடளப பெறுை்ற்கோன ைடைத்ைம்:  
https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools 

உங்கள் உணடமயுள்ள

ெோைசோடை அ்ிெர (Principal)

த்ாலைபபசி த�ாழிதபயர்ததுலைபபாளர் பசலை

இன்னும் கூடு்ைோன ்்கைல்்கள் உங்களுக்குத ்்டைபெட்ைோலும், உங்களுடைய ைிசோோிபெில் 
உங்களுக்கு உ்ை பமோழிபெயரததுடரபெோளர ஒருைர ்்டைபெட்ைோலும், 131 450-இல் ‘ப்ோடை்ெசி 
பமோழிபெயரததுடரபெோளர ்சடை’டய அடழதது உங்கள் பமோழியில் பமோழிபெயரததுடரபெோளர ஒருைர 
்ைணடுபமனக் ்்களுங்கள். நீங்கள் அடழக்்க ைிரும்பும் இைக்்கத்ிடன ப்ோடை்ெசி இயக்குநருக்குச் 
பசோல்லுங்கள், உங்களுடைய உடரயோைலில் உங்களுக்கு உ்வுை்ற்கோ்க பமோழிபெயரததுடரபெோளர 
ஒருைடர அைர இடணபெிறகுக் ப்கோணடுைருைோர. இந் ்சடைக்்கோ்க உங்களிைமிருநது ்கட்ைணம் 
அறைிைபெைோது.   
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