
ছুরি রিয়ে স্কু ল িীরি

প্রিয় প্িতামাতা এবং যত্নদানকারীগণ

NSW সরকার সম্প্রপ্ত কপ্মউপ্নটি িরামর্শ গ্রহণ করররে এবং স্কু রের প্িতর েুপ্র নীপ্তরত সংররাধরনর জন্য প্রখ 
সম্প্রদারয়র ননতারদর সারে এবং স্াস্্য ও প্নরািত্া প্বররষজ্ঞরদর সারে ঘপ্নষ্ঠিারব কাজ করররে। 

প্িিার্শরমন্ট কপ্মউপ্নটির সকে সদস্যরক ধন্যবাদ জানায় যারা িরামরর্শর সময় তারদর বক্তব্য নররখপ্েে এবং 
যারা সংররাপ্ধত প্নরদ্শ প্রকা ততপ্ররত সহায়তা কররপ্েে নযখারন বো আরে নয প্নধ্শাপ্রত প্কেু িপ্রপ্স্প্তরত একজন 
প্রক্ােথীর কারে স্কু রে েুপ্র োকরত িারর।

প্রক্ােথী এবং কমথীরদররক তারদর স্াস্্য ও সুরক্ার সম্াব্য ঝঁুপ্ক নেরক রক্া করার জন্য যুপ্ক্তসঙ্গতিারব যা কররত 
িারা সম্ব তা করার জন্য প্িিার্শরমরন্টর রিপ্তশ্রুপ্ত এই প্নরদ্শ প্রকাগুরোরত রিকার িায়। এোড়াও এরা NSW 
কপ্মউপ্নটির তবপ্িত্্যরক সম্ান করার এবং নবআইনী তবষম্যমূেক কাজ এড়ারনার রিপ্তশ্রুপ্তরক রিপ্তফপ্েত করর।

স্কু রে েুপ্র রাখার উির প্নরষধাজ্ঞা বেবৎ ররয়রে তরব প্করিান িররত নকানও প্রক্ােথীরক বাধা নদয়া হরব না 
যপ্দ তারা কর�ার নতুন প্নরদ্শ প্রকা নমরন িরে। প্করিান েুপ্রর অনুরূি একটি বস্তু , যা দীক্া রিাপ্ত প্রখরা তারদর 
প্বশ্ারসর একটি প্নবন্ধ প্হসারব িরর এবং এটি ধমথীয়িারব গুরুত্বিূণ্শ।

একজন দীপ্ক্ত প্রখ োত্রক স্কু রে প্করিান িরার অনুমপ্ত নদয়া হরত িারর তরব প্করিান অবর্যই:

• নোর আকাররর হরত হরব, ১৬.৫ নসপ্ম (রিায় ৬.৫ ইপ্চি) বা তার কম তদরঘ্শ্যর, নকানও ধাররো রিান্ত বা িরয়ন্ট 
োকরব না

• আবররণর মরধ্য নলেিটি সুরপ্ক্ত হরত হরব যারত এটি নবর করা না যায়

• কািরড়র নীরি িররত এবং সুরপ্ক্ত রাখরত হরব যারত এটি ব্যবহার করা না যায়

• নখোধুোর মরতা রারীপ্রক প্রিয়াকোি করার সময় সপ্ররয় প্নরািরদ রাখরত হরব বা "ররীররর মরধ্য 
সুরপ্ক্ত" রাখরত হরব।

দ্রষ্টব্য: "ররীররর মরধ্য সুরপ্ক্ত" মারন মজবুত কািরড় নমাড়ারনা এবং একটি ন্ার্শস ব্যান্ড বা িামড়ার নবরটের 
মরধ্য সুরপ্ক্ত যা প্নপ্চিত করর নয এটি নবর হরয় না যায় অেবা িপ্রধানকারী বা অন্য ব্যপ্ক্ত আঘাতরিাপ্ত না হয়।

যুপ্ক্তসঙ্গতিারব প্জজ্ঞাসা করা হরে, প্রক্ােথীরক অবর্যই যািাই কররত হরব নয এই প্নরদ্শ প্রকাগুরো নমরন িো 
হরছে। সুরক্া প্বষয়ক নয নকানও উরবেগ প্নরয় প্রক্ােথী এবং তারদর প্িতামাতা বা যত্নকারীরদর সারে আরোিনা 
করা হরব।

দীক্া রিাপ্ত প্রখ প্রক্ােথীরা প্করিান িররত সক্ম হরেও অন্য নকানও উরদেরর্য স্কু রে এটি ব্যবহার করার অনুমপ্ত 
তারদর ননই।

প্রক্ােথীরদর অন্য নকানও িপ্রপ্স্প্তরত স্কু রে েুপ্র রাখার অনুমপ্ত ননই যপ্দ না েুপ্রটি প্রক্ার উরদেরর্য ব্যবহার করা 
হয় (উদাহরণস্রূি খাদ্য রিযুপ্ক্ত ব্যবহাপ্রক ক্ারসর সময়)।

স্কু রের িরর সরাসপ্র TAFE ক্ারস নযাগ প্দরত প্রক্ােথীরা স্কু রে েুপ্র আনরত িারর তরব তারদর প্দরনর শুরুরত স্কু ে 
অপ্ফরস একটি বারসে বা একটি আবররণ েুপ্র রাখরত হরব এবং প্দরনর নররষ এটি সংগ্রহ কররত হরব।
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নতুন প্নরদ্শ প্রকা সম্পরক্শ  আরও তে্য িাওয়া যারব https://education.nsw.gov.au/about-us/rights-and-
accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools

নতুন নীপ্তমাোর সুষ্ঠ রিবত্শ ন কররত, আপ্ম আমারদর স্ানীয় প্রখ সম্প্রদারয়র ননতা এবং সদস্যরদর সারে এই 
ব্যবস্াগুরো প্নরয় খুপ্র মরন আরোিনা কররত িাপ্র।

দীক্া রিাপ্ত প্রখ প্রক্ােথীরদর িপ্রবারও অর্রেপ্েয়ান প্রখ অ্যারসাপ্সরয়ররনর (Australian Sikh Association 
(ASA)) সারে একরযারগ তারদর মপ্দিররর মাধ্যরম আরও প্নরদ্শরনা িাইরত িারর।

এই তে্য সম্পরক্শ  আিনার যপ্দ নকানও রিশ্ন োরক তরব অনুগ্রহ করর আরোিনার জন্য সময় নবর কররত স্কু রে 
নফান করুন।

আিনার প্বশ্স্ত

অধ্যক্ (Principal)

টেরলয়�োি ট�োভোষী টেবোব্যবস্ো

আিপ্ন যপ্দ আরও তে্য িান এবং আিনার অনুসন্ধারন সহায়তা করার জন্য আিনার একজন নদািাষীর 
রিরয়াজন হয় তরব অনুগ্রহ করর 131 450 নম্বরর নরপ্েরফান নদািাষী িপ্ররষবায় কে করুন এবং আিনার িাষায় 
একজন নদািাষী িান। আিপ্ন নয নফান নম্বরর কে কররত িান অিারররররক তা বেুন এবং অিারররর আিনারক 
করোিকেরন সহায়তা করার জন্য োইরন একজন নদািাষীর ব্যবস্া কররবন। এই িপ্ররষবার জন্য আিনারক 
নকান মূে্য প্দরত হরব না।
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