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No prohibited knives at school 
Parent, carer and student factsheet

স্কু লে ক�োনও নননিদ্ধ ছুনি আনো যোলে নো
নিতোমোতো, যত্নদোন�োিী এেং নিক্োর্থীলদি জন্য তর্্যিোতো

স্কু লে নননিদ্ধ ছুনি আনোি ক�োনও উিযুক্ত �োিণ 
কনই।
NSW-এ এখন অস্ট্রেশিযষায সিস্টেস্টয কঠিন ছুশি শিষযক আইন 
িস্টযস্টছ। শিক্ষার্থীস্টেি জন্য সষাধষািণ এিষাকষায িষা স্কু স্টি শনশষদ্ধ ছুশি 
সষাস্টর্ িষাখষা আইন শিরুদ্ধ। ছুশি সম্পশককি ত অপিষাস্টধি জন্য ২০০০ 
ডিষাস্টিিও বিশি জশিমষানষা িষা বজস্টিি মস্টতষা িষাশতি আস্টিষাপ কিষা 
হস্টত পষাস্টি।

ক�োনও িনিনথিনতলতই স্কু লে ক�োনও নননিদ্ধ ছুনি 
অনুলমোনদত নয়
বেস্টহতু স্কু ি নীশত সমতি শিক্ষার্থীস্টেি শনিষাপে িষাখষাি জন্য ততশি 
কিষা হস্টযস্টছ, তষাই স্কু স্টি বকষানও ধিস্টণি শনশষদ্ধ ছুশিি অনুমশত বনই, 
েষাি মস্টধ্য িস্টযস্টছ শলিক ছুশি, শির্ ছুশি, পুি ড্যষাগষাি, বরেঞ্চ ছুশি, 
িষাটষািলিষাই ছুশি, স্ষাি ছুশি িষা অস্ত্র শহসষাস্টি ি্যিহষাি কিষা বেস্টত পষাস্টি 
এমন বকষানও সিঞ্ষাম (বেমন বছশন)।

েশে বকষানও শিক্ষার্থীস্টক স্কু স্টি ছুশি িষাখষা িষা িহন কিস্টত বেখষা েষায 
তস্টি অধ্যক্ পুশিিস্টক ব�ষান কিস্টত পষাস্টিন। এছষাড়ষাও শিক্ষার্থীস্টক 
অশিিস্টবে স্কু ি বর্স্টক িশহষ্ষাি িষা িিখষাতি কিষা হস্টত পষাস্টি।

ছুশি িষাখষা িিস্টত িুঝষায েশে একজন শিক্ষার্থীি ি্যষাগ িষা িকষাস্টি 
এটি র্ষাস্টক, এমনশক েশে তষািষা এটি ি্যিহষাি নষাও কস্টি িষা এটি শেস্টয 
কষাউস্টক হুমশক নষা বেয। আত্মিক্ষাি জন্য ছুশি র্ষাকষাও অবিধ। 
কি্যষাণ িষা শনিষাপত্ষা শিষযক বে বকষানও উস্টবেগ অধ্যস্টক্ি কষাস্টছ 
জষানষাস্টনষা উশেত।

শপতষামষাতষা এিং েত্নেষানকষািীস্টেি পিষামিকি বেওযষা হস্টছে তষািষা বেন 
িষাঞ্চিস্টসে মষাখন ছুশি িষা �স্টিি ছুশি নষা বেন, অর্িষা কষারুশিস্টপেি 
উস্টদেস্টি্য ছুশিি সিঞ্ষাম নষা পষাঠষান। ছুশি ি্যিহষাস্টিি প্রস্টযষাজনীয 
পষাঠগুস্টিষাস্টত, উেষাহিণস্বরূপ িষান্ষা িষা িষাশণস্টজ্য, ছষাত্রছষাত্রীস্টেি 
শিক্ক সিঞ্ষামগুস্টিষা সিিিষাহ এিং ি্যিহষাি তেষািশক কিস্টিন।

প্রশতটি শিশুি স্কু স্টি শনিষাপে এিং সুিশক্ত বিষাধ কিষাি অশধকষাি 
িস্টযস্টছ। একটি শিশুি স্কু স্টি কখনই ছুশি িষাখষাি বকষানও উপেুক্ত 
কষািণ বনই।

উঁেু ক্ষাস্টিি শকছু শিষয আস্টছ, বেমন হসশপটষাশিটি, বেখষাস্টন 
শিক্ষার্থীস্টেি তষাস্টেি শনজস্ব ছুশি র্ষাকষাি প্রস্টযষাজন হস্টত পষাস্টি।

স্কু ি শপতষামষাতষা, েত্নেষানকষািী এিং শিক্ষার্থীস্টেি এই বকষাসকিগুস্টিষা 
সম্পস্টককি  এিং স্কু স্টি আইনত ছুশি িহস্টনি পদ্ধশত সম্পস্টককি  পিষামিকি 
বেস্টি।  

�ল�োি িোনতি প্রলযোজ্য
আইন শপতষামষাতষা এিং েত্নেষানকষািীস্টেি েষাযী কস্টি। শপতষামষাতষা 
এিং েত্নেষানকষািীস্টেি শনশচিত কিস্টত হস্টি বে তষাস্টেি সন্ষান স্কু স্টিি 
শনযম এিং ছুশি সম্পস্টককি  িষাষ্ট্রীয আইন সম্পস্টককি  সস্টেতন।

শপতষামষাতষা এিং েত্নেষানকষািীস্টেি এই আইনগুস্টিষা সম্পস্টককি  সস্টেতন 
হওযষা েিকষাি, কষািণ তষািষা েশে তষাস্টেি সন্ষানস্টক ছুশি িহন কিস্টত 
বেয তস্টি তষাস্টেিস্টকও অশভেুক্ত কিষা হস্টত পষাস্টি।

পুশিি ছুশি র্ষাকষাি সস্টদেস্টহ বে বকষানও তরুণস্টক তল্ষাশি কিস্টত 
পষাস্টি এিং তল্ষাশি কিষাি সময তষািষা বে বকষানও শিপজ্জনক িস্তু 
িষাস্টজযষাপ্ত কিস্টত পষাস্টি। তরুণস্টেি অিি্যই এই জষাতীয পুশিি 
তল্ষাশি বমস্টন েিস্টত হস্টি, অন্যর্ষায তষাস্টেি বরেপ্তষাি কিষা এিং 
অশভেুক্ত কিষা হস্টত পষাস্টি।

ছুশি শনস্টয আক্রমণ িষা হুমশকি জন্য খুি কঠিন িষাশতি িস্টযস্টছ, 
উেষাহিণস্বরূপ, েশে বকষানও শিক্ষার্থী িড়ষাই কস্টি এিং কষাউস্টক 
ছুশি শেস্টয আহত কস্টি।

েশে বকষানও শিক্ষার্থী অন্য তরুণস্টেি সষাস্টর্ এই ধিস্টণি অপিষাধ 
কস্টি তস্টি িষাশতি আিও কঠিন হস্টত পষাস্টি। শকছু বক্স্টত্র, বজস্টিি 
বমযষাে ১৪ বর্স্টক ২৫ িছস্টিি জন্য হস্টত পষাস্টি।

বে কষাস্টিষা জন্য ১৬ িছস্টিি কম িযসী কষািও কষাস্টছ ছুশি শিশক্র 
কিষাও অবিধ।

অে্যোহনত
এমন পশিশথিশত হস্টত পষাস্টি েখন ছুশি িহন কিষাি প্রস্টযষাজন হয 
এিং একজন ি্যশক্তি ছুশি িষাখষাি জন্য একটি 'েুশক্তসঙ্গত কষািণ' 
র্ষাস্টক।

একটি 'েুশক্তসঙ্গত কষািণ'  এি অন্ভুকি ক্ত, শকন্তু সীমষািদ্ধ নয, 
শনম্নশিশখত কষািস্টণ ছুশি 'েুশক্তসঙ্গতভষাস্টি প্রস্টযষাজনীয' হস্টত পষাস্টি:

• তিধ কষািস্টণ বপিষা, শিক্ষা িষা প্রশিক্স্টণি জন্য
• তিধভষাস্টি শিস্টনষােন, মস্টনষািঞ্ন িষা বখিষাধুিষায অংিরেহস্টণি 

উস্টদেি্য
• প্রকৃত ধমথীয উস্টদেি্য, িষা
• উপস্টিি বে বকষানও একটিস্টত েষাওযষা িষা আসষাি উস্টদেি্য।

কেনেল�োন কদোভোিী কেেোে্যেথিো
আপশন েশে আিও তর্্য েষান তস্টি অনুরেহ কস্টি স্কু স্টিি 
অধ্যক্স্টক কি করুন। আপনষাি অনুসন্ষাস্টন সহষাযতষা কিষাি 
জন্য েশে আপনষাি বকষানও বেষাভষাষীি প্রস্টযষাজন হয তস্টি 
অনুরেহ কস্টি 131 450 নবেস্টি বটশিস্ট�ষান বেষাভষাষী পশিস্টষিষায 
কি করুন এিং আপনষাি ভষাষষায একজন বেষাভষাষী েষান।

আপশন বে ব�ষান নবেস্টি কি কিস্টত েষান অপষাস্টিটিস্টক তষা 
িিুন এিং অপষাস্টিটি আপনষাস্টক কস্টর্ষাপকর্স্টন সহষাযতষা 
কিষাি জন্য িষাইস্টন একজন বেষাভষাষীি ি্যিথিষা কিস্টিন। এই 
পশিস্টষিষাি জন্য আপনষাস্টক বকষান মূি্য শেস্টত হস্টি নষা।
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