
سياسة حظر السكاكين في المدارس

حضرة الوالدين ومقّدمي الرعاية

لقد أجرت حكومة NSW مؤخراً استشارات مجتمعية، وعملت عن كثب مع قادة أبناء مجتمع الطائفة 

السيخية  وخبراء في شؤون الصحة والسالمة لمراجعة "سياسة حظر السكاكين في المدارس". 

تشكر الدائرة جميع أفراد المجتمع الذين عبروا عن آرائهم خالل االستشارات والذين ساعدوا في إعداد 

التوجيهات العامة المنّقحة التي تنّص على الظروف التي يجوز فيها للتلميذ حيازة سكين في المدرسة. 

تعكس هذه التوجيهات العامة حرص الدائرة على بذل ما أمكنها في حدود المعقول لحماية التالميذ 

 NSW والموظفين من المخاطر المنظورة على صحتهم وسالمتهم وحرصها على احترام تعددية أبناء مجتمع

وتجّنب ممارسات التمييز غير المشروع. 

يظل الحظر على حمل السكاكين في المدارس ساري المفعول ولكنه ال يمنع تلميذ ما من حمل كيربان 

طالما كان يمتثل للتوجيهات العامة الجديدة والصارمة. والكيربان أداة، تشبه السكين، يحملها أبناء الطائقة 

السيخية المعّمدون كتعبير عن إيمانهم ولها أهمية دينية كبيرة. 

لكي ُيسمح للتالميذ المعّمدين من الطائفة السيخية بحمل الكيربان في المدرسة، يجب ما يلي:

أن يكون الكيربان صغير الحجم، طوله الكامل 16,5 سنتم )حوالي 6,5 إنشات( أو أقل، بدون حواف 	 

حادة أو شفرة مسننة.  

أن يكون نصله مثبتاً داخل غمد بشكل يمنع سحبه	 

أن يتم حمله تحت المالبس وتثبيته بشكل يمنع استعماله	 

أن يتم نزعه وحفظه بأمان، أو "تثبيته على الجسم"، عند القيام بنشاطات بدنية، كممارسة الرياضة. 	 

مالحظة: تعني عبارة "تثبيته على الجسم" لّفه بقطعة قماش متينة وتثبيته داخل طوق رياضة أو حزام 

جلدي يضمن عدم وقوعه أو تسببه بجروح لحامله أو لشخص آخر. 

على التلميذ أن يثبت امتثاله للتوجيهات العامة أعاله عند طلب ذلك منه بصورة معقولة. وسوف يتم بحث 

أية مخاوف تتعلق بالسالمة مع التلميذ ووالديه أو مقّدمي الرعاية له.  

وبالرغم من استطاعة التالميذ المعّمدين من الطائفة السيخية حمل الكيربان فإنه ال ُيسمح لهم باستعماله 

في المدرسة ألي غرض. 

وال ُيسمح للتالميذ بحيازة سكين في المدرسة في أي ظرف كان إال إذا كان السكين ُيستعمل ألغراض 

تعليمية )مثالً: أثناء صفوف التكنولوجيا العملية(. 
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ويلزم على التالميذ الذين يجوز لهم جلب سكين إلى المدرسة ألنهم يحضرون أحد صفوف TAFE بعد 

المدرسة مباشرًة، يلزم عليهم تسليم السكين داخل صندوق أو غمد إلى مكتب المدرسة في بداية النهار 

واسترجاعه في نهاية النهار.  

https://education.nsw.gov. يتوفر المزيد من المعلومات عن التوجيهات العامة الجديدة على الموقع

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

لغرض بدء العمل بالسياسات الجديدة بسالسة، يسعدني بحث هذه الترتيبات مع قادة وأفراد المجتمع 

المحلي للطائفة السيخية. 

وبوسع عائالت التالميذ المعّمدين من الطائفة السيخية أيضاً الحصول على المزيد من التوجيهات من المعبد 

 الذي يحيون فيه شعائرهم الدينية ومن »الجمعية األسترالية للطائفة السيخية«

 .)Australian Sikh Association )ASA((

إذا كانت لديكم أية أسئلة تتعلق بهذه المعلومات يرجى االتصال هاتفياً بالمدرسة ألخذ موعد لبحث 

استفساراتكم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

)Principal( المدير / المديرة

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا أردتم المزيد من المعلومات وكنتم بحاجة إلى مساعدة مترجم في استفساركم، يرجى االتصال بخدمة 

الترجمة الهاتفية على الرقم 450 131 وطلب مترجم بلغتكم. اعطوا موظف الرد على المكالمات رقم الهاتف 

الذي تريدون االتصال به لتأمين مترجم لكم على الخط لمساعدتكم بمحادثتكم. ولن يتم تحميلكم تكلفة 

هذه الخدمة.  
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