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Okullarda,  
yasaklanmış bıçaklar olmayacak
Anababa, bakıcı ve öğrenci bilgilendirme belgesi
Okula yasaklanmış bir bıçak getirmenin iyi 
bir nedeni yoktur.

NSW şu anda Avustralya’daki en katı bıçak yasalarına 
sahiptir. Kamuya açık yerlerde veya okulda, yasaklanmış 
bir bıçak bulundurmak, öğrenciler için yasaya aykırıdır. 
Bıçakla bağlantılı suçlar için 2000 doların üzerinde 
önemli para cezaları veya hapisle ilgili cezalar verilebilir.

Yasaklanmış bıçaklara okulda hiçbir 
koşulda izin verilmez.

Okul politikası tüm öğrencileri güvenlikli olarak korumak 
için tasarlandığından okulda, sustalı bıçaklara, 
kında bıçaklara, hançerlere veya bir silah olarak 
kullanılabilecek herhangi bir madde dahil yasaklanmış 
hiçbir tür bıçağa izin verilmez.
Bir öğrenci okulda bir bıçağa sahipse veya bıçak 
taşıyorsa, müdür polis çağırabilir. Ayrıca o öğrenci derhal 
okuldan atılabilir veya uzaklaştırılabilir.
Bıçak taşımak bir öğrencinin, kullanmasa veya herhangi 
bir kişiyi onunla tehdit etmese bile bıçağı çantasında 
veya dolabında bulundurmasını içerir. Kendini korumak 
için bıçak bulundurmak da yasa dışıdır. Herhangi bir 
sağlık veya güvenlik endişesi Müdüre bildirilmelidir.
Anababalara ve bakıcılara, beslenme çantalarında 
tereyağı bıçakları veya meyve bıçakları ya da el sanatı 
amacıyla kesici aygıtları göndermemeleri tavsiye edilir. 
Bıçak kullanımını gerektiren, örneğin yemek pişirmek 
ve zanaat gibi derslerde öğrencinin öğretmeni aletleri 
sağlayacak ve kullanımını denetleyecektir.
Her öğrencinin okulda kendisini güvenli ve güvence 
altında hissetme hakkı vardır. Bir öğrencinin okulda bıçak 
taşımak için hiçbir zaman iyi bir nedeni yoktur.
Öğrencilerin, kendi bıçaklarına sahip olmasını 
gerektirebilecek konukseverlik gibi bazı son sınıf dersleri 
vardır.
Okul, bu dersler ve okula gelip giderken yasal olarak 
bıçak taşıma işlemleri konusunda anababaları, bakıcıları 
ve öğrencileri bilgilendirecektir.

Daha katı cezalar uygulanır

Yasa, anababaları ve bakıcıları sorumlu tutar. 
Anababalar ve bakıcılar, çocuklarının bıçaklara ilişkin 
okul kurallarını ve eyalet yasalarını bildiklerinden emin 
olmalıdır.

Anababaların ve bakıcıların da, çocuklarının bir bıçak 
taşımalarına izin verirlerse suçlanabilecekleri için, bu 
yasalar hakkında bilgili olmaları gerekir.
Polis, bıçak taşıdığından kuşkulandığı herhangi bir 
gencin üstünü arayabilir ve arama sırasında bulduğu 
herhangi bir tehlikeli maddeye el koyabilir. Genç, böyle 
bir aramaya uymalıdır, yoksa tutuklanıp suçlanabilir.
Bir bıçağın yer aldığı saldırılar veya tehditler için çok 
sert cezalar vardır; örneğin, bir öğrenci kavga ederse ve 
bıçakla bir kişiyi yaralarsa.
Bir öğrenci bu tür bir suçu başka bir gençle birlikte 
işlerse, cezalar daha da katıdır. Kimi durumlarda hapis 
süresi 14 yıldan 25 yıla kadar olabilir.
Ayrıca, herhangi bir kişinin 16 yaşından küçük bir kişiye 
bıçak satması da yasa dışıdır.

Muafiyet

Bir bıçağın taşınmasını gerektiren koşullar olabilir ve kişi, 
bıçak bulundurmak için ‘makul bir neden’ oluşturabilir.
‘Makul neden’ bıçağın şu gibi durumlar için mantık 
çerçevesinde gerekli olduğunu içerebilir ama bunlarla 
sınırlı değildir:

• Yasal olarak bir iş, eğitim ya da öğretim için gereken 
durumlarda

• Yasal eğlenceye, dinlenceye veya spora katılım
• Gerçek dini amaçlar veya
• Yukarda sıralananlardan herhangi birine gidip 

gelirken yapılan yolculuk sırasında.

Telefonla tercüme servisi

Daha fazla bilgi istiyorsanız lütfen okul müdürünü 
arayın. Soruşturmanıza yardımcı olacak bir 
tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450 numaralı 
telefondan Telefonla Tercüme Servisi’ni arayın ve 
kendi dilinizde bir tercüman isteyin.
Operatöre, aramak istediğiniz telefon numarasını 
söyleyin ve operatör, görüşmenize yardımcı olması 
için bir tercümanı hatta bağlayacaktır. Bu hizmet için 
sizden ücret alınmaz.
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