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No prohibited knives at school 
Parent, carer and student factsheet

தடை செய்யப்பட்டுள்ள கதததிகள எடதயும் 
்பாைொடைக்குக் சகாண்டுவரக் கூைாது
ச்பற்றார், ்பராமாிப்பா்ளர் மறறும் மாணவர்-மாணவி்யருக்கான தகவல்-ஏடு

தடை செய்யப்பட்டுள்ள கதததி எடதயும் ்பாைொடைக்குக் 
சகாண்டுவருவதறகான நல்ை காரணம் எதுவும் இல்டை. 

கததவிகணளப் பற்விய ஆஸதவிரேலியா்விரேரய மவிகவும் கடினமான சட்டஙகணள 
NSW மாநவிேம் ககாண்டுளளது. கபாது இ்டம் ஒன்வில அலேது பா்டசாணேயவில 
மாை்-மாை்வியரகள தண்ட கசயயப்படடுளள கததவி ஒனண் ண்ததவிருப்பது 
சட்ட ்விரோதமாகும். கததவிகள சம்பநதப்பட்ட குற்ச் கசயலகளுககு $2000 
்ணேககுமான கு்விப்பவி்டததகக அபோதஙகள அலேது சவிண்்ாசம் சம்பநதப்பட்ட 
தண்்டணனகள ்விதவிககப்ப்டோம்.  

எநதசவாரு சூழநிடை்யிலும் தடை செய்யப்படுள்ள கதததிகள 
எதுவும் ்பாைொடைக்குள அனுமததிக்கப்பை மாட்ைாது

அணனதது மாை்-மாை்வியணேயும் பாதுகாப்பாக ண்ததுகககாள்தறகாகப் 
பா்டசாணேயவின ககாளணகத தவிட்டஙகள ்டி்ணமககப்படு்தால, தண்ட 
கசயயப்பட்ட எவ்ணகக கததவியும் பா்டசாணேககுள அனுமதவிககப்ப்ட மாட்டாது. 
மடிப்புக கததவிகள, உண் கததவிகள, குததுக கததவிகள, ‘டகேனச் கததவிகள’, 
‘படக்டரஃப்ணள கததவிகள’ மறறும் ‘ஸ்டார கததவிகள’ அலேது ஆயுதமாகப் 
பயனபடுதத்லே எநதக்ாரு (உளவி ரபான்) கபாருளும் இ்ற்வில அ்டஙகும். 

பா்டசாணேயவில மாை்-மாை்வி ஒரு்ாவி்டம் கததவி ஒனறு இருப்பது 
கண்டுபவிடிககப்பட்டால, பா்டசாணே அதவிபர கா்லதுண்யவினணே அணைககோம். 
அம்மாை்-மாை்வியான்ர உ்டனடியாகப் பா்டசாணேயவிலிருநது 
க்ளவிரயற்ப்ப்டவும் அலேது இண்டநவிறுததம் கசயயப்ப்டவும் முடியும்.

மாை்-மாை்வி ஒரு்ர அ்ருண்டய ணபயவில அலேது ‘ோககர’-இல கததவி 
ஒனண் ண்ததவிருப்பதும், அ்ர அணதப் பயனபடுததா்விட்டாலும், அலேது 
யாணேயும் அணத ண்தது அச்சுறுதத்விலணே என்ாலும் கூ்ட, கததவி ஒனண்த தம் 
்சம் ண்ததவிருப்பதாகர் ககாளளப்படும். தறபாதுகாப்பவிறகாகக கததவி ஒனண் 
ண்ததவிருப்பதும் சட்ட்விரோதமானதாகும். கபாதுநேம் அலேது பாதுகாப்பவிணனப் 
பற்விய காவிசனஙகள ஏதுமவிருநதால, அது கு்விதது பா்டசாணே அதவிபருககுத 
கதாவியப்படுததப்ப்டர்ண்டும்.   

க்ண்ணை-க்டடுக கததவிகள அலேது பை-நறுககுக கததவிகணள மதவிய உைவுப் 
கபடடிககுள ண்தது அனுப்பர்ண்்டாம் எனறும், அலேது ணக்விணனகளுககான 
கததவி உபகேைஙகணளக ககாடுதது அனுப்பர்ண்்டாம் எனறும் 
கபறக்ாரகளுககும் போமாவிப்பாளரகளுககும் அ்விவுணேககப்படுகவி்து. சணமயல 
அலேது ணக்விணனப் பா்டஙகள ரபான் கததவிகளவின பயனபாடு ரதண்ப்படும் 
பா்டஙகளவில மாை்-மாை்வியவின ஆசவிாவியர கரு்விகணள ்விநவிரயாகவிதது அ்ற்வின 
பயனபாடடிணன ரமறபாரண் கசய்ார.

பா்டசாணேயவில இருககும்ரபாது பாதுகாப்பாகவும், பததவிேமாகவும் இருப்பதறகான 
உாவிணம ஒவக்ாரு மாை்-மாை்விககும் உளளது. பா்டசாணேயவில 
இருககும்ரபாது எவக்ாரு ர்ணளயவிலும் கததவி ஒனண் ண்ததவிருப்பதறகான  
நலேகதாரு காேைம் ஒரு மாை்-மாை்விககு இருகக இயோது.  

‘உபசேணை’ (hospitality) ரபான் முதுநவிணேப் ப்டஙகணளக கறகும் மாை்-
மாை்வியரகளுககு கசாநதக கததவிகணள ண்ததவிருகக ர்ண்டிய ரதண்கள 
இருககோம்.

இநதப் பா்டஙகணளப் பற்வியும், சட்டப்படி பா்டசாணேககுள கததவிகணளக 
ககாண்டு்ேல மறறும் அஙகவிருநது அ்றண் எடுததுச் கசலேல 
கசயலபாடடுமுண்கணளப் பற்வியும் கபறர்ாரகள, போமாவிப்பாளரகள மறறும் 
மாை் மாை்வியரகளுககு பா்டசாணே அ்வியததரும்.

மிகவும் கடுடம்யான அ்பராதஙகள செல்லு்படி்யாகும்

சட்டமானது கபறர்ாரணளயும், போமாவிப்பாளரகணளயும் 
கபாறுப்புளள்ரகளாககுகவி்து. பா்டசாணேயவினது ்விதவிமுண்களும், இநத 
மாநவிேததவின கததவிகணளப் பற்விய சட்டஙகளும் அ்ரகளுண்டய பவிளணளககுத 
கதாவிநதவிருககவி்து எனபணதப் கபறர்ாரகளும், போமாவிப்பாளரகளும் 
உறுதவிப்படுததவிகககாளள ர்ண்டும்.  

தமது பவிளணளகள பா்டசாணேககுக கததவி ஒனண்க ககாண்டு்ே கபறர்ாரகளும், 
போமாவிப்பாளரகளும் தமது பவிளணளகணள அனுமதவிப்பாரகரளயானால 
அ்ரகளுககும் அபோதம் ்விதவிககப்ப்டக கூடுமாதோல, இநத சட்டஙகணளப் பற்வி 
அ்ரகளும்  கதாவிநதுககாண்டிருகக ர்ண்டும்.

கததவி ஒனண் ண்ததவிருப்பதாக சநரதகவிககப்படும் எவக்ாரு இள-
்யதவினணேயும் கா்லதுண்யவினர ரசாதவிககவும், அததணகய ரசாதணனயவினரபாது 
கண்க்டடுககப்ப்டககூடிய ஆபததான கபாருள எணதயும் அ்ரகள ணகப்பற்வும் 
முடியும். கா்லதுண்யவினேது இவ்ா்ான ரசாதணனககு அப்படி ரசாதவிககப்படும் 
இள ்யதவினர கட்டாயம் உ்டனபட்டாக ர்ண்டும், அலேது அ்ரகள ணகது 
கசயயப்படடு அ்ரகள மீது குற்ம் சுமததப்ப்டோம்.  

கததவிகரளாடு சம்பநதப்பட்ட தாககுதலகள, அலேது அச்சுறுததுதலகளுககு மவிகக 
கடுணமயான அபோதஙகள உளளன. உதாேனமாக, தகோறு ஒன்வில மாை்-
மாை்வி ஈடுபடடு யாோ்கதாரு்ணேக கததவியால காயப்படுததும் நவிகழச்சவி. 

இப்படிப்பட்ட குற்ச்கசயல ஒனண் மற் இளம் ்யதவினரகரளாடு மாை்-
மாை்வி ஒரு்ர புாவிநதால, தண்்டணனகள இனனும் கடுணமயானதாக இருககும். 
சவிே தருைஙகளவில, சவிண்்ாச காேம் 14 முதல 25 ஆண்டுகள ்ணேககுமானதாக 
இருககோம். 

16 ்யதவிறகுக கீழப்பட்ட ஒரு்ருககு எ்ரேனும் கததவி ஒனண் ்விறபதும் 
சட்ட்விரோதமாகும். 

விததிவிைக்குகள

கததவி ஒனண் எடுததுச்கசல்தறகுத ரதண்யுளள, மறறும் கததவி ஒனண் 
ண்ததவிருப்பதறகான ‘நவியாயமான காேைம்’ ஒனண் ஒரு்ோல உறுதவிப்படுதத 
இயலுமான சூைலகள இருககோம். 

ஒரு ‘நவியாயமான காேைம்’ எனபது பவின்ரும் காாவியஙகளுககாக, ஆனால, இண் 
மடடுமலே, ‘நவியாயமான முண்யவில அ்சவியப்படும்’ தருைஙகணள உளள்டககும்: 

•  கசயயும் கதாைவில, கல்வி அலேது பயவிறசவி ஆகவிய்றண் சட்டததவிறகு 
உடபடடு ரமறககாள்தறகாக

•  சட்டததவிறகு உடபட்ட ரகளவிகணக, கபாழுதுரபாககு, அலேது 
்விணளயாடடிறகாக

•  உண்ணமயான மத காேனஙகளுககாக, அலேது 

•  ரமரே கசாலேப்படடுளள ஏதா்து ஒன்விறகுச் கசலலும் கபாழுது அலேது 
அஙகவிருநது தவிரும்பும் கபாழுது.

சதாடை்்பெி சமாழிச்ப்யர்ததுடரப்பா்ளர் ்ெடவ

இனனும் கூடுதோன தக்லகள உஙகளுககுத ரதண்ப்பட்டால, தயவுகசயது 
பா்டசாணே அதவிபணே அணையுஙகள. உஙகளுண்டய ்விசாாவிப்பவில உஙகளுககு 
உத் கமாைவிகபயரததுணேப்பாளர ஒரு்ர ரதண்ப்பட்டால, 131 450-இல 
‘கதாணேரபசவி கமாைவிகபயரததுணேப்பாளர ரசண்’ணய அணைதது உஙகள 
கமாைவியவில கமாைவிகபயரததுணேப்பாளர ஒரு்ர ர்ண்டுகமனக ரகளுஙகள. 

நீஙகள அணைகக ்விரும்பும் இேககததவிணன கதாணேரபசவி இயககுநருககுச் 
கசாலலுஙகள, உஙகளுண்டய உணேயா்டலில உஙகளுககு உதவு்தறகாக 
கமாைவிகபயரததுணேப்பாளர ஒரு்ணே அ்ர இணைப்பவிறகுக 
ககாண்டு்ரு்ார. இநத ரசண்ககாக உஙகளவி்டமவிருநது கட்டைம் 
அ்்வி்டப்ப்டாது.   
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