
Okulda Bıçaklar Politikası

Sayın Anababalar ve Bakıcılar

NSW Hükümeti, Okullarda Bıçaklar Politikası’nda değişiklikler yapmak üzere Sih toplum liderleri, 
sağlık ve güvenlik uzmanları ile yakından çalışarak topluma danışmıştır.

Bakanlık, danışmanlık sırasında görüşlerini bildiren tüm toplum üyelerine ve bir öğrencinin okulda 
bıçak bulundurabileceği koşulları belirleyen esasları düzenleyen kılavuzun geliştirilmesinde 
yardımcı olanlara teşekkür eder.

Bu kılavuz, bakanlığın, öğrencileri ve görevlileri sağlık ve güvenliklerini öngörülebilir risklerden 
korumak için makul bir şekilde yapılabileceklere bağlılığını ve NSW toplumundaki çeşitliliğe 
bağlılığına duyduğu saygıyı ve yasadışı ayırım eylemlerinden kaçınmayı yansıtır.

Okullarda bıçak yasağı yürürlüktedir ama yeni katı esaslara uyma koşuluyla bir öğrencinin Kirpan 
taşımasını engellemez. Kirpan, Sihler tarafından, inançlarının bir parçası olarak taşınan ve belirgin 
dini önemi olan bıçak benzeri bir alettir.

Vaftiz edilmiş bir Sih öğrencinin okulda Kirpan taşımasına izin verilmesi için Kirpan şu koşullara 
sahip olmalıdır:

• küçük boyutta, tam uzunluğu 16.5 cm (yaklaşık 6.5 inç) veya daha kısa olması, keskin 
kenarları veya ucu olmaması gerekir

• kılıf içinde güvenlikli bir bıçak ağzına sahip olması, böylece çekilememesi gerekir
• kullanılamaması için giysilerin altında takılmış olması gerekir
• spor gibi bedensel etkinlik yapılırken çıkarılabilecek ve güvenlikli bir şekilde kaldırılabilecek 

veya “vücutta güvenlik altına alınmış” olması gerekir.

Not: “vücutta güvenlik altına alınmış” demek, sağlam bir kumaşa sarılmış ve bir spor bantı veya 
deri kemer içinde kayarak, taşıyan kişiyi ya da bir başkasını yaralayamayacak şekilde korunan 
anlamına gelir.

Gereğinde sorulduğunda, öğrenci bu kurallara uyulduğunu doğrulamalıdır. Herhangi bir güvenlik 
endişesi öğrenci ve anababasıyla görüşülecektir.

Vaftiz edilmiş Sih öğrenciler bir Kirpan taşıyabilirken, onu okulda herhangi bir amaçla kullanma 
izinleri yoktur.

Eğitim amaçlı olarak bıçak kullanılmıyorsa (örneğin yiyecek teknolojisi tatbik dersleri sırasında), 
öğrencilerin bıçak bulundurma izni yoktur.
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Okuldan hemen sonra bir TAFE sınıfına katıldıkları için okula bıçak getirilebilecek olan öğrencilerin 
bıçağı bir kutu veya kılıf içinde, gün başında okul ofisine vermeleri ve okul sonrası almaları gerekir.

Yeni kurallar hakkında daha fazla bilgi şu sitede mevcuttur: https://education.nsw.gov.au/about-us/
rights-and-accountability/legal-issues-bulletins/knives-in-schools

Yeni politikaların kolay bir şekilde sunulmasını sağlamak için bu düzenlemeleri yerel Sih toplumu 
liderleri ve üyeleriyle görüşmekten mutlu olurum.

Vaftiz edilmiş Sih öğrencilerin aileleri ayrıca Avustralya Sih Derneği (Australian Sikh Association 
(ASA)) ile birlikte tapınakları yoluyla daha fazla kılavuzluk isteyebilirler.

Bu bilgilerle ilgili sorularınız varsa, görüşmek için zaman ayarlamak üzere lütfen okula telefon edin.

Müdür

Telefonla Tercüme Servisi

Daha fazla bilgi istiyorsanız ve soruşturmanıza yardımcı olacak bir tercümana ihtiyacınız varsa, 
lütfen 131 450 numaralı telefondan Telefonla Tercüme Servisi’ni arayın ve bir tercüman isteyin. 
Operatöre aramak istediğiniz telefon numarasını verin ve operatör, görüşmenizden size yardımcı 
olması için hatta bir tercüman bağlayacaktır. Bu hizmet için sizden ücret alınmayacaktır.
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