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No prohibited knives at school 

Parent, carer and student factsheet

ေက်ာင္းတြင္း သို႔ တားျမစ္ ထားေသာ 
ဓါးမ်ား မ ယူ ေဆာင္လာရ။
မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား မ်ား အတြက္ အခ်က္ အလက္ ေပး စာ ေစာင္။
တားျမစ္ ထားေသာ ဓါးမ်ား ေက်ာင္း သို႔ယူ ေဆာင္လာ ျခင္း အတြက္ 
မည္ သည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မွ်  မ ရွိပါ။ 

NSW ျပည္နယ္ တြင္ ဓါးကိုင္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတင္းက်ပ္ ဆံုး ေသာ  
ဥပေဒမ်ား ရွိ သည္။ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေန ရာ မ်ား တြင္ ၄င္း၊  
ေက်ာင္းမ်ား တြင္ ၄င္း၊ တားျမစ္ ထားေသာ ဓါးမ်ား ေဆာင္ထားျခင္း သည္ ဥပေဒ ကို 
ဆန္႔က်င္သည္။ တားျမစ္ ထားေသာ ဓါးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ဥပေဒမ်ား က်ဴးလြန္မွဳ 
ရွိ လွ်င္၊ ၾကီးမား ေသာ ဒါဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ အထက္ သို႔မဟုတ္ ၄င္း ႏွင့္  
စပ္လ်င္းေသာ ေထာင္ဒါဏ္မ်ား ကို ခ်မွတ္ ႏိုင္သည္။ 

တားျမစ္ ထားေသာ ဓါးမ်ား ကို မည္ ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္  
ေက်ာင္းမ်ား တြင္ လံုးဝ လက္ မ ခံ ပါ။ 

ေက်ာင္းမ်ား ၏ မူဝါဒ တြင္ ေက်ာင္းမ်ား သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ လံုျခံဳမွဳ ရွိ ေစ 
ရန္ စီမံထား သည္။ လက္နက္ အျဖစ္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည့္၊ ခလုပ္ ႏွိပ္ဖြင့္ဓါးမ်ား၊  
ဓါးရွည္မ်ား၊ ဓါးေမွ်ာင္မ်ား၊ ဓါးခ်ြန္မ်ား၊ လိပ္ျပာဓါးမ်ား၊ ၾကယ္ဓါးမ်ား၊ (လက္သမား ႏွင့္  
ပန္းပုသံုး ေစာက္ အပါ အဝင္) အပါ အဝင္ မည္သည့္ ဓါးမွ် ေက်ာင္းသို႔  
ယူေဆာင္လာခြင့္ မရွိ။

ေက်ာင္းသား တဦးဦး က ဓါး ေဆာင္ထား သည္ ကို ေတြ႔ ရွိ လွ်င္ ေက်ာင္းအုပ္ က  
ရဲမ်ား ကို တိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း ေက်ာင္းသား ကို ခ်က္ခ်င္း၊ ေက်ာင္းထုတ္ျခင္း  
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ ရပ္စဲျခင္းျပဳလုပ္မည္။ 

ဓါးေဆာင္ထား သည္ ဟုဆို ရာတြင္၊ မည္သူ ကို မွ် ခ်ိန္း ေခ်ာက္ရန္ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ မရွိ  
ေသာ္ ျငား လည္း၊ ၄င္း ေက်ာင္းသား က လြယ္အိပ္ထဲ သို႔မဟုတ္ ေလာ္ကယ္ထဲ တြင္  
ေဆာင္ထား ျခင္း ကို ဆို လုိ သည္။ လံုျခံဳမွဳ စိုးရိမ္မကင္း  ရွိ ခဲ့ လွ်င္ ေက်ာင္း အုပ္ ၾကီး 
ကို တိုင္ရ မည္။ 

မိဘ မ်ား အေနျဖင့္၊ ေက်ာင္းသား မ်ား ၏ မုန္႔ဗူး ထဲ တြင္ ေထာပတ္သုတ္ဓါးမ်ား၊ အသီး 
လွီး ဓါးမ်ား၊ လက္မွဳ ပညာသံုး ဓါးမ်ား ကို မထည့္ ေပး ရန္ အၾကံျပဳ သည္။ ေက်ာင္း  
သင္ခန္းစာ မ်ား ျဖစ္သည့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ လက္မွဳ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသံုးျပဳ သည့္ ဓါး 
မ်ား ကို လို အပ္လာလွ်င္၊ ၄င္း တို႔ ဆရာ/မ မ်ား ကို ၾကီးၾကပ္ သံုးခြင့္ျပဳ သြား မည္။ 

ေက်ာင္းသား တုိင္း သည္ ေက်ာင္းတြင္းတြင္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ျခင္း ရပိုင္ခြင့္ ရွိ သည္။  
ေက်ာင္းသား မ်ား သည္ ေက်ာင္း တြင္ ဓါး ေဆာင္ ရန္ မည္ သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် 
မရွိ ပါ။

အခ်ိဳ႕ ေသာ အဆင့္ ျမင့္ ဘာသာရပ္မ်ား တြင္၊ ဥပမာ အားျဖင့္ အိမ္မွဳ ပညာ၊ မ်ား တြင္  
ေက်ာင္းသား မ်ား သည္ မိမိ တို႔ ကိုယ္ပိုင္ ဓါးမ်ား ကို အသံုးျပဳ ရ မည္ ျဖစ္သည္။

ထို အခါ ေက်ာင္း က မိဘ မ်ား၊ အုပ္ ထိန္းသူမ်ား ကို အေၾကာင္းၾကားျပီး၊ ေက်ာင္း  
အသြား အျပန္၊ မည္ကဲ့ သို႔ တရား ဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ဆို ေသာ အစီ  
အစဥ္မ်ား ကို လဲ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္သည္။

ပို၍ တင္းၾကပ္ ေသာ ျပစ္ဒါဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း။

ဥပေဒ အရ မိဘ ႏွင့္ အုပ္ထိန္း သူမ်ား တာဝန္ ရွိ သည္။ ဓါး ကိုင္ေဆာင္ ျခင္း ႏွင့္ ပတ္
သက္ သည့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ား ကို မိမိ တို႔ ကေလး မ်ား ကို 
အသိ ေပး ရ မည္ ျဖစ္ သည္။ 

မိဘ ႏွင့္ အုပ္ထိန္း သူမ်ား အေနျဖင့္၊ ဤဥပေဒမ်ား ကို သိ ရန္ လုိ အပ္ သည္၊ မိမိ တို႔ 
ကေလး မ်ား ကို ဓါးကိုင္ခြင့္ ေပး မိလွ်င္ မိမိ တို႔ က အေရး ယူ ခံ ရမည္။ 

ရဲ မ်ား က လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဓါးကိုင္သည္ ဟု သကၤာမကင္း ရွိ လွ်င္၊ ၄င္း လူငယ္ကို 
ရွာ ပိုင္ခြင့္ ရွိျပီး၊ အႏၱရယ္ ေပး ႏိုင္ သည့္ အရာ မွန္သမွ် ကို သိမ္း စည္း ႏိုင္သည္။  
လူငယ္ အေနျဖင့္ ရွာေဖြ ခံ ရန္၊ လုိက္ေလ်ာ ရမည္ ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ပါက ၄င္းအား 
ဖမ္းစည္း အေရးယူ ႏိုင္သည္။ 

ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြါးခ်ိန္တြင္ ဓါး ကိုင္ ေဆာင္ျခင္းပါဝင္ပါက ၾကီးေလး ေသာ ျပစ္ဒါဏ္ က်ခံ  
ႏိုင္သည္။ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းသား တဦး က ခိုက္ရန္ျဖစ္ပါြး စဥ္ ဓါးျဖင့္ တဦး  
တေယာက္အား ထိ ခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား မ်ား အေနျဖင့္ အျခား လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ပြါး သည့္ ျပစ္မွဳ သည္ ပို  
၍ ၾကီးေလး သည္။ အခ်ိဳ႕အမွဳ မ်ား တြင္ ေထာင္ဒါဏ္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ အထိ ခ် ခံ  
ႏိုင္သည္။ 

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ေအာက္ လူ ငယ္မ်ား ကို ဓါးမ်ား ေရာင္း ျခင္း သည္ လည္း တရား မဝင္ 
သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ သည္။ 

ခြ်မ္းခ်က္။

ခြ်မ္းခ်က္ အေနျဖင့္ လူတဦး တေယာက္သည္၊ ဓါး မ်ား ကို ကိုင္ ေဆာင္ ရ မည့္ အေျခ 
အေန အမ်ိဳး မ်ဳိး ရွိ ႏိုင္သည္။ ထိုအခါ ၄င္းက ကိုင္ေဆာင္ ရ ျခင္း သည္ သင့္ေတာ္  
သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိ ရ မည္။ 

သင့္ေတာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ဆို ရာတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ လုိအပ္ခ်က္ ပါဝင္  
ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ထားခ်က္မရွိျခင္း၊ ၄င္းတို႔တြင္၊

• တရားဝင္ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း၊ ပညာသင္ျခင္း၊ သင္တန္း ေပးယူျခင္း။

• တရားဝင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမွဳ၊ အပန္းေျဖျခင္း၊ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစ ရွိ သည္ 
တို႔ တြင္ပါဝင္ျခင္း

• စစ္မွန္ေသာ ဘာသာေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သို႔မဟုတ္

• အထက္ေဖၚျပပါ ကိစၥမ်ား အတြက္ သြား လာရျခင္း

တယ္လီဖံုး စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ။

အေၾကာင္းအရာပိုမို သိလုိလွ်င္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ကို ဖံုး ဆက္ပါ။  သင္ ၏  
စံုစမ္းမွဳ အတြက္ စကားျပန္ အကူ အညီ လုိ အပ္ပါက တယ္လီဖံုး စကားျပန္  
ဝန္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္သည့္ 131 450 ကို ဆက္သြယ္ ၍ မိမိ လိုအပ္သည့္ ဘာသာ 
စကား ကို ေတာင္းဆို ပါ။

ဆက္လုိသည့္ နံပါတ္ကို ေအာ္ပေရတာ ကို ေျပာျပီး စကားျပန္ အကူ အညီ ကို 
ဖံုး ေပၚတြင္ လို အပ္ ေၾကာင္း ေျပာပါ ။ ဤေခၚဆို မွဳ အတြက္ အခအေၾကး ေပး 
ရန္ မလုိ ပါ။
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