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آوردن چاقوهای ممنوع به مدرسه مجاز نیست

برگه اطالعاتی برای والدین، مراقبین و دانش آموزان

هیچ دلیل موجهی برای آوردن یک چاقوی ممنوع 

به مدرسه وجود ندارد.

NSW حاال سخت ترین قوانین چاقو را در استرالیا دارد. داشتن 

یک چاقوی ممنوع در یک مکان عمومی یا در مدرسه توسط 

دانش آموزان خالف قانون است. جرایم مربوط به چاقو می تواند 

مشمول جریمه های قابل توجه بیش از 2000 دالر یا حکم زندان 

شود.

تحت هیچ شرایطی اجازه داشتن چاقوی ممنوع در 

مدرسه داده نمی شود

از آنجا که خط مشی مدرسه برای ایمن نگه داشتن همه 

دانش آموزان طراحی شده است، هیچ گونه چاقوی ممنوع 

در مدرسه مجاز نیست، از جمله چاقوهای تا شو، چاقوهای 

بالستیک، چاقوهای غالفدار، خنجرهای فشاری، چاقوهای 

سنگری، چاقوهای پروانه ای و چاقوهای ستاره ای یا هیچ چیزی 

که بشود از آن به عنوان یک سالح استفاده کرد )مثل اسکنه(.

اگر دانش آموزی در مدرسه چاقو داشته باشد یا حمل کند، مدیر 

مدرسه ممکن است پلیس را خبر کند. دانش آموز همچنین ممکن 

است  بالفاصله اخراج یا معلق شود.

داشتن چاقو شامل این است که فرزند شما در کیف یا کمد خود 

یک چاقو داشته باشد، حتی اگر از آن استفاده نکند یا کسی 

را با آن تهدید نکند. داشتن چاقو بخاطر محافظت از خود نیز 

غیر قانونی است. هر گونه نگرانی در مورد تندرستی یا ایمنی 

فرزندتان باید به مدیر مدرسه گزارش شود. 

به والدین و مراقبین توصیه می شود که چاقوهای کره یا چاقوی 

میوه را در جعبه ناهار، یا ابزارهای چاقویی برای کارهای دستی 

ارسال نکنید. در درس هایی که نیاز به استفاده از چاقو دارد، 

مثل آشپزی یا حرفه ها، معلم دانش آموز ابزار را تامین کرده و 

استفاده از آن را نظارت خواهد کرد.

هر کودکی حق دارد که حس کند در مدرسه ایمن است و امنیت 

دارد. هرگز هیچ دلیل موجهی برای اینکه کودکی در مدرسه 

چاقو داشته باشد وجود ندارد.

برخی دروس ارشد هستند، مثل هتلداری، که ممکن است در آن 

الزم باشد کودکان چاقوهای خودشان را داشته باشند.

مدرسه در مورد این دروس و روشهای قانونی آوردن و بردن 

چاقو به مدرسه به والدین، مراقبین و دانش آموزان آگاهی 

خواهد داد. 

جریمه های سخت تری اعمال می شود

قانون والدین و مراقبین را مسئول می کند. والدین و مراقبین باید 

مطمئن شوند که فرزندشان از مقررات مدرسه و قوانین ایالت 

در مورد چاقو آگاه است.

والدین و مراقبین نیز باید از این قوانین آگاه باشند چون اگر 

اجازه بدهند فرزندشان چاقو حمل کند، آنها نیز ممکن است 

متهم به جرم شوند.

پلیس می تواند هر شخص جوانی را که به داشتن چاقو مشکوک 

است، جستجو کند و می تواند هر شئ خطرناکی را که در آن 

جستجو پیدا مصادره کند. شخص جوان باید از جستجوی پلیس 

اطاعت کند، در غیر اینصورت ممکن است بازداشت شده و متهم 

به جرم شود.

برای حمله یا تهدید با چاقو، مثاًل اگر دانش آموزی در دعوایی باشد 

و فردی را با چاقو زخمی کند، احکام بسیار سختی وجود دارد.

اگر دانش آموزی اینگونه جرم را همراه با جوانان دیگری مرتکب 

شود، احکام حتی سخت تر می شوند. در بعضی موارد، مدت 

زندان می تواند 14 تا 25 سال باشد. 

همچنین، فروش چاقو توسط هر کسی به افراد زیر 16 سال غیر 

قانونی است.

معافیت ها

ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که حمل چاقو در آن 

الزم باشد و شخص بتواند برای داشتن چاقو »عذر موجهی« را 

ثابت کند.

»عذر موجه« شامل این است که چاقو برای موارد زیر »بطور 

معقول الزم« باشد، ولی محدود به اینها نیست:

پیگیری قانونی یک شغل، تحصیل یا کاراموزی 	

شرکت کردن در یک سرگرمی، تفریح یا ورزش قانونی 	

اهداف مذهبی واقعی، یا 	

رفت و آمد برای هریک از موارد باال. 	

سرویس مترجم تلفنی

اگر اطالعات بیشتری می خواهید لطفاً به مدیر مدرسه تلفن 

بزنید. در صورتی که برای پرسشتان به کمک یک مترجم 

نیاز دارید، لطفاً به سرویس مترجم تلفنی، شماره  450 131 

تلفن بزنید و یک مترجم زبان خودتان را درخواست کنید.

شماره تلفنی را که می خواهید با آن صحبت کنید به اپراتور 

بگویید و اپراتور مترجمی را روی خط خواهد آورد تا در 

گفتگویتان به شما کمک کند. برای این سرویس هزینه ای از 

شما دریافت نخواهد شد. 
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