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Hakuna visu 
vilivyokatazwa shuleni
Karatasi ya ukweli ya mzazi, mtunzaji na mwanafunzi
Hakuna sababu nzuri kuleta kisu 
kilichokatazwa shuleni.

NSW sasa ina sheria kali sana za kisu nchini Australia. 
Ni kinyume cha sheria kwa wanafunzi kuwa na kisu 
kilichokatazwa katika mahali pa umma au shuleni. Faini 
kubwa ya zaidi ya $2000 au hukumu zinazohusiana na jela 
zinaweza kuwekwa kwa makosa yanayohusiana na kisu.

Visu vilivyokatazwa haviruhusiwi shuleni 
kwa hali yoyote

Kwa sababu sera ya shule imeundwa kuweka wanafunzi 
wote salama, hakuna aina ya kisu kilichokatazwa 
kuruhusiwa shuleni, ikiwa ni pamoja na visu vya kukunjua 
kwa mshtuo, visu vya ala, hanjari za kushinikiza, visu 
mfereji, visu kipepeo na visu nyota au kitu kingine 
kinachoweza kutumika kama silaha (kama vile patasi). 

Ikiwa mwanafunzi anagunduliwa kumiliki au kubeba kisu 
shuleni, mwalimu mkuu ataweza kupiga simu kwa polisi. 
Mwanafunzi pia anaweza kufukuzwa au kusimamishwa 
shule mara moja.

Kumiliki kisu ni pamoja na mwanafunzi kuwa na kisu ndani 
begi au kabati lake, hata kama hakitumii au kumtisha mtu 
yeyote nacho. Kuwa na kisu kwa kujilinda pia ni kinyume 
cha  kisheria. Masuala yoyote ya ustawi au usalama 
yanapaswa kuongezewa kwa Mwalimu Mkuu.

Wazazi na watunzaji wanashauriwa kuacha kutuma visu 
vya siagi au visu vya matunda katika masanduku ya 
chakula cha mchana, au zana za kisu kwa madhumuni ya 
ufundi. Katika masomo yanayohitaji matumizi ya visu, kwa 
mfano kupika au ufundi, mwalimu wa mwanafunzi atatoa na 
kusimamia matumizi ya zana hizo.

Kila mwanafunzi ana haki ya kujisikia salama shuleni. 
Hakuna sababu nzuri kwa mwanafunzi kuwa na kisu 
shuleni.

Kuna baadhi ya masomo ya juu, kama vile ukarimu, 
ambapo wanafunzi wanaweza kuhitajika kuwa na visu vyao 
wenyewe.

Shule itawashauri wazazi, watunzaji na wanafunzi kuhusu 
kozi hizi na taratibu za kubeba visu kwa kihalali kwenda na 
kurudi shuleni.

Adhabu kali hutumika

Sheria inawafanya wazazi na watunzaji kuwajibika. Wazazi 
na watunzaji wanahitaji kuhakikisha mtoto wao anafahamu 
sheria za shule na sheria za serikali ya jimbo kuhusu visu.

Wazazi na watunzaji wanahitaji kufahamu sheria hizi, kwa 
sababu wanaweza pia kushtakiwa ikiwa wanamruhusu 
mtoto wao kubeba kisu.

Polisi wanaweza kumpekua kijana yeyote wanaomshuku 
kuwa na kisu na wanaweza kuondoa kitu chochote cha 
hatari ambacho wanaweza kupata wakati wa utafutaji. 
Kijana huyo lazima azingatie utafutaji kama huo wa polisi, 
au anaweza kukamatwa na kushtakiwa.

Kuna hukumu kali sana kwa shambulio au tishio 
zinazohusiana na kisu, kwa mfano, ikiwa mwanafunzi 
anapigana na anajeruhi mtu na kisu.

Ikiwa mwanafunzi anafanya aina hii ya uhalifu pamoja 
na vijana wengine, hukumu ni hata kali zaidi. Katika kesi 
kadhaa, muda wa kufungwa jela kunaweza kuwa miaka 14 
hadi 25.

Pia ni kinyume cha sheria kwa mtu yeyote kuuza kisu kwa 
mtu yeyote ambaye ana umri chini ya miaka 16.

Misamaha

Kunaweza kuwa na hali ambapo kisu kinahitajika kubebwa 
na mtu ambaye anaweza kuonyesha ‘kisingizio kinachofaa’ 
kwa kumiliki.

‘Kisingizio kinachofaa’ ni pamoja na, lakini sio tu, kisu kuwa 
‘muhimu yanayofaa’ kwa:

• Harakati halali za kazi, elimu au mafunzo
• Kushiriki katika burudani halali, au michezo
• Madhumuni ya kweli ya kidini, au
• Kusafiri kwenda au kutoka popote ya hapo juu.

Huduma ya mkalimani wa simu
Ikiwa ungetaka maelezo zaidi tafadhali upige simu kwa 
mwalimu mkuu wa shule. Ikiwa unahitaji mkalimani 
kukusaidia na maswali yako, tafahdali pigia simu kwa 
Huduma ya Mkalimani wa Simu kwa 131 450 na omba 
mkalimani katika lugha yako. 

Mwambie mwendeshaji wa simu namba ya simu 
unayotaka kupiga simu na mwendeshaji wa simu 
atapata mkalimani kwenye laini ya simu ili akusaidie 
kwa mazungumzo. Hautatozwa kwa huduma hii.
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