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ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਰਵਿਤ ਚਾਕੂ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਮਾਵਿਆ,ਂ ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਤੱਥਸ਼ੀਟ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਰਵਿਤ ਚਾਕੂ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।
NSW ਸਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਕੂ ਿਬੰਧੀ ਆਿਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਦਰੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। 
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਕਿਰੇ ਜਨਤਕ ਿਥਾਨ ਜਾ ਂਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਿਰਸਜਤ ਚਾਕੂ 
ਰੱਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰੇ ਸਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਜੁੜਰੇ ਅਪਰਾਧਾ ਂਲਈ $2000 ਤੋਂ ਿੱਧੁ ਦਾ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਂਜਰੇਲ ਨਾਲ ਿਬੰਧਤ ਿਜਾਿਾ ਂਲਗਾਈਆ ਂਜਾ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਿਰਵਿਤ ਚਾਕੂਆ ਂਦੀ 
ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਾਰਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਸਕਿਰੇ ਿੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰੇ ਿਰਸਜਤ ਚਾਕੂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਫਸਲਕ ਚਾਕੂ, ਸਮਆਨ ਸਿਚਲਰੇ ਚਾਕੂ, ਧੱਕਾ ਿੰਜਰ, ਟਰੈਂਚ 
ਚਾਕੂ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਚਾਕੂ, ਿਟਾਰ ਚਾਕੂ ਜਾ ਂਹਸਥਆਰ ਿਜੋਂ ਿਰਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਕੋਈ 
ਿੀ ਚੀਜ  (ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਇੱਕ ਛੈਣੀ)।

ਜਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਆਪਣਰੇ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਰੱਿਦਾ ਜਾ ਂਚੁਕਦਾ ਪਾਇਆ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਪ੍ਰੰਿੀਪਲ ਪੁਲੀਿ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹੈ।  ਉਿ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 
ਤੁਰੰਤ ਿਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਂਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਕੂ ਕੋਲ ਰੱਿਣਾ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦਰੇ ਬੈਗ ਜਾ ਂਲਾਕਰ ਸਿੱਚ ਰੱਿਣਾ ਿੀ 
ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਇਿਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਇਿ ਨਾਲ ਸਕਿਰੇ ਨੂੰ 
ਧਮਕੀ ਨਾ ਿੀ ਦਰੇਣ। ਆਪਣੀ ਿੁਰੱਸਿਆ ਲਈ ਚਾਕੂ ਰੱਿਣਾ ਿੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 
ਸਕਿਰੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀ ਰੱਸਿਆ ਜਾ ਂਿੁਰੱਸਿਆ ਿਬੰਧੀ ਸਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਪ੍ਰੰਿੀਪਲ ਕੋਲ ਛਰੇਤੀ ਤੋਂ 
ਛਰੇਤੀ ਭਰੇਸਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸਪਆ ਂਅਤਰੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਾਹ ਸਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਦੁਪਸਹਰ ਦਰੇ ਿਾਣਰੇ 
ਦਰੇ ਡੱਸਬਆ ਿੱਚ ਮੱਿਣ ਲਾਉਣ ਿਾਲਰੇ ਚਾਕੂ ਜਾ ਂਫਲਾ ਂਦਰੇ ਚਾਕੂ ਜਾ ਂਕਰਾਫਟ ਦਰੇ 
ਲਈ ਿਰਤਰੇ ਜਾਣ ਿਾਲਰੇ ਚਾਕੂ ਨਾ ਭਰੇਜਣ।  ਚਾਕੂਆ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਲਰੇ ਪਾਠਾ ਂਸਿੱਚ, 
ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਿਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾ ਂਿਪਾਰ ਸਿੱਚ ਿਰਤੋਂ ਲਈ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦਾ 
ਅਸਧਆਪਕ ਿਾਧਨਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਅਤਰੇ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ ‘ਤਰੇ ਸਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਰੇਗਾ।

ਹਰਰੇਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰਸਹਣ ਅਤਰੇ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਕਿਰੇ ਿੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਕੂਲ ਸਿੱਚ ਚਾਕੂ ਰੱਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ 
ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ। 

ਕੁਝ ਿੀਨੀਅਰ ਸਿਸਰੇ ਹਨ, ਸਜਿੇਂ ਪਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਸਜਥਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣਰੇ 
ਚਾਕੂ ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਿਕੂਲ ਮਾਸਪਆ,ਂ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਅਤਰੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਕੋਰਿਾ ਂਅਤਰੇ ਿਕੂਲ 
ਸਿੱਚ ਚਾਕੂ ਸਲਜਾਣ ਅਤਰੇ ਿਾਪਿ ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਬਾਰਰੇ ਿਲਾਹ 
ਦਰੇਿਰੇਗਾ।

ਸਖਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪੀਆ ਂਅਤਰੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸਿੰਮਰੇਿਾਰ ਠਸਹਰਾਊਂਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਪਆ ਂਅਤਰੇ 
ਸੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਨਸਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ ਸਕ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਬੱਚਾ ਿਕੂਲ ਦਰੇ 
ਸਨਯਮਾ ਂਅਤਰੇ ਚਾਕੂਆ ਂਬਾਰਰੇ ਰਾਜ ਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਮਾਸਪਆ ਂਅਤਰੇ ਿੰਭਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਕਉਂਸਕ 
ਜਰੇ ਉਹ ਆਪਣਰੇ ਬੱਚਰੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਚੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਦੰਦਰੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਤਰੇ ਿੀ ਦੋਸ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਿ ਸਕਿਰੇ ਿੀ ਨੌਜਿਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਹੋਣ ਦਾ 
ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕ ਹੋਿਰੇ ਅਤਰੇ ਤਲਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਕਿਰੇ ਿੀ ਿਤਰਨਾਕ ਿਿਤੂ ਨੂੰ ਜਪਤ 
ਕਰ ਿਕਦਰੇ ਹਨ। ਨੌਜਿਾਨ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਿ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਤਲਾਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕਰੇ ਉਨ੍ਾ ਂ‘ਤਰੇ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਹਮਲਰੇ ਜਾ ਂਧਮਕੀਆ ਂਸਜਨ੍ਾ ਂਸਿੱਚ ਚਾਕੂ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਿਤ 
ਿਿਾਿਾ ਂਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ  ਿਜੋਂ, ਜਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਚ ਸਕਿਰੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ 
ਨਾਲ ਿਿਮੀ ਕਰ ਸਦੰਦਾ ਹੈ।

ਜਰੇ ਕੋਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਹੋਰਨਾ ਂਨੌਜਿਾਨਾ ਂਨਾਲ ਇਿ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਾ ਂਿਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਿਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਸਲਆ ਂਸਿੱਚ, ਜਰੇਲ ਦੀ ਿਿਾ 14 ਤੋਂ 25 
ਿਾਲਾ ਂਤੱਕ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕਿਰੇ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 16 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਰੇ ਸਕਿਰੇ ਸਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਿਰੇਚਣਾ 
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਛੋਟਾਂ
ਅਸਜਹਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਿਕਦਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚਾਕੂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤਰੇ ਕੋਈ 
ਸਿਅੱਕਤੀ ਇਿ ਤਰ੍ਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ‘ਿਾਜਬ ਬਹਾਨਾ’ ਅਤਰੇ ਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਕਬਿਰੇ 
ਲਈ 'ਿਾਜਬ ਬਹਾਨਾ' ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਰੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ‘ਿਾਜਬ ਬਹਾਨਰੇ ’ ਸਿੱਚ ਚਾਕੂ ‘ਿਾਜਬ ਤੌਰ’ ਤਰੇ ‘ਿਰੂਰੀ ਹੋਣਾ’ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਹ ਚਾਕੂ ਲਈ ਹੀ ਿੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

• ਸਕਿਰੇ ਸਕਤਰੇ, ਸਿਸਿਆ ਜਾ ਂਸਿਿਲਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜਾ ਂਮਨੋਰੰਜਕ ਿਰੇਡਾ ਂਸਿੱਚ ਸਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ
• ਿਹੀ ਧਾਰਸਮਕ ਉਦਰੇਸਾ ਂਲਈ, ਜਾਂ
• ਉਪਰੋਕਤ ਸਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਿੱਚੋਂ ਸਕਿਰੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤਰੇ ਤੋਂ ਲਈ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਵਸ਼ਆਈ ਸੇਿਾ
ਜਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧਰੇਰਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਿਕੂਲ ਦਰੇ 
ਸਪ੍ਰੰਿੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਛ-ਸਗਛ ਲਈ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ  ਹੈ, ਤਾ ਂਸਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਟੰਰਪ੍ਰੈਟਰ ਿਰੇਿਾ ਨੂੰ 
131 450  ‘ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਸਿੱਚ ਇਕ ਦੁਭਾਸੀਏ 
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਅਪਰਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਦਓ ਸਜਿ ਨੂੰ ਤੁਿੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਰੇ ਹੋ ਅਤਰੇ 
ਅਪਰਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੁਭਾਸੀਏ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ‘ਤਰੇ 
ਸਲਆਿਰੇਗਾ। ਇਿ ਿਰੇਿਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਿਿੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿਰੇਗੀ।  
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