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منع السكاكين المحظورة في المدارس

نشرة معلومات لألهل ومقّدمي الرعاية والتالميذ

ال يوجد سبب وجيه لجلب سكين محظور إلى 

المدرسة.

لقد أصبحت اآلن القوانين المتعلقة بالسكاكين في NSW األكثر 

صرامًة في أستراليا. يمنع القانون قيام أي تلميذ بحمل سكين 

محظور في مكان عام أو في مدرسة. يمكن أن ُتفرض غرامات 

جسيمة تزيد عن 2000 دوالر أو عقوبات بالسجن لقاء انتهاك 

القوانين المتعلقة بحمل السكاكين. 

ُيمنع حمل السكاكين المحظورة في المدارس في 

أي ظرف من الظروف 

لّما كان النظام المدرسي مّصمماً للحفاظ على سالمة جميع 

التالميذ، فإنه ال ُيسمح بحمل أي نوع من السكاكين المحظورة 

في المدارس، بما فيها األمواس )الُمديات( الكّباسة أو الُمديات 

ذات الغمد أو خناجر المالكمة أو سكاكين الخنادق أو سكاكين 

الفراشة أو الخناجر النجمّية )ستار( أو أي شيء يمكن استخدامه 

كسالح )كاإلزميل مثاًل(.

إذا ُضبط تلميذ وبحيازته سكين أو يحمل سكيناً في المدرسة، 

يمكن أن يستدعي المدير الشرطة؛ كما يمكن طرد التلميذ من 

المدرسة أو تعليق حضوره إلى المدرسة فوراً.

يشمل معنى حيازة سكين وجود سكين مع التلميذ في شنطته 

أو خزانته في المدرسة، حتى ولو لم يكن يستعمله أو يهدد أي 

شخص به. كذلك فإن حيازة سكين بقصد الحماية الذاتية ممنوع 

أيضاً، مع اإلشارة إلى أنه ينبغي اإلبالغ عن أية مخاوف تتعلق 

بالصحة أو السالمة إلى المدير.  

ُينصح األهل ومقدمو الرعاية بعدم إرسال سكاكين الزبدة أو 

سكاكين الفواكه في علب الغداء، أو سكاكين القطع الستعمالها 

في األشغال اليدوية. في الدروس التي تتطلب استعمال السكاكين، 

كدروس الطبخ أو الِمهن، يزّود المدّرس)ة( طفلك باألدوات 

الالزمة ويشرف على استخدامه لها.  

لكل طفل الحّق بأن يشعر باألمان والسالمة في المدرسة. وال يوجد 

سبب وجيه ألي طفل كي يحمل سكيناً في المدرسة على اإلطالق.

وهناك بعض المقررات الدراسية في المرحلة المدرسية 

المتقدمة، كمقّرر الضيافة، التي يحتاج فيها األطفال إلى استخدام 

سكاكين خاصة بهم.

سوف تبلغ المدرسة األهل ومقدمي الرعاية والتالميذ بشأن 

هذه المقررات الدراسية واإلجراءات القانونية المتعلقة بجلب 

السكاكين إلى المدرسة وحملها عند مغادرة المدرسة.

فرض عقوبات مشّددة

ُيحّمل القانون األهل ومقّدمي الرعاية المسؤولية. على األهل 

ومقدمي الرعاية التأكد من أن طفلهم على علم ودراية بأنظمة 

المدرسة وقوانين الوالية المتعلقة بالسكاكين. 

وعلى األهل ومقّدمي الرعاية أن يكونوا على علم ودراية بهذه 

القوانين، إذ يمكن توجيه تهمة انتهاك القانون إليهم أيضاً إذا 

سمحوا لطفلهم بحمل سكين.  

وبوسع أفراد الشرطة تفتيش أي طفل أو شاب ُيشتبهون بأنه 

يحمل سكيناً؛ وبوسعهم مصادرة أي شيء خطير قد يجدونه معه 

خالل التفتيش. وعلى الطفل أو الشاب االمتثال لتفتيش الشرطة، 

وإال فإنه قد ُيعتقل وُتلقى عليه تهمة انتهاك القانون.

وتنطبق عقوبات شديدة جداً على الذين ُيدانون بجرائم االعتداء 

على اآلخرين أو تهديدهم بواسطة سكين، على سبيل المثال إذا 

شارك تلميذ في مشاجرة وتسّبب بَجرح أحد بسكين. 

إذا اشترك تلميذ في ارتكاب هذا النوع من الجرائم مع شباب 

صغار آخرين، فإن العقوبات ستكون أشّد. وفي بعض الحاالت، قد 

تصل عقوبة السجن إلى مدة تتراوح بين 14 و25 سنة.  

وُيحّظر أيضاً بموجب القانون قيام أي شخص ببيع سكين ألي 

شخص تحت سّن 16 عاماً.

االستثناءات

قد تكون هناك ظروف يلزم فيها حمل سكين ويستطيع فيها 

الشخص أن يعطي »عذراً مقبوالً« لحيازته السكين. 

يشمل معنى »العذر المقبول«، ولكن ليس حصراً، »الحاجة 

المعقولة« لسكين لألسباب التالية: 

المزاولة المشروعة لحرفة، أو للتعّلم أو التدريب بصورة  	

مشروعة

االشتراك في نشاطات مشروعة تشمل التسلية أو الترفيه أو  	

الرياضة 

أغراض دينية حقيقية، أو  	

السفر ذهاباً وإياباً إلى أي مكان للقيام بما جاء أعاله. 	

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا أردت المزيد من المعلومات يرجى االتصال بمدير 

المدرسة. وإذا احتجت إلى مترجم لمساعدتك في 

استفسارك، اتصل بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 131 

450 واطلب مترجماً يتكلم لغتك. 

اعِط عامل الرد على االتصاالت رقم الهاتف الذي تريد 

االتصال به لكي يؤّمن لك مترجماً على الخط لمساعدتك في 

محادثتك. وخدمة الترجمة هذه مجانية. 
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