
 ممنوعیت همراه آوردن اسلحه، مهمات و اشیا مشابه و همچنین مواد شیمیایی به مدارس
 
 موضوعاین . مدرسه ممنوع استدر مراسم قانون اسلحه، آوردن یا همراه داشتن اسلحه در محوطه مدرسه یا در بر اساس بخش مربوط به مدارس . 1

فوالدی،  باطوم، دارضامن، چاقوهای مشتی، چاقوهای فنری، چاقوی ایپروانهچاقوهای   ویژهبه) اندشدهشامل تمام اشیایی که در قانون اسلحه ممنوع 

ها ممنوع است )چاقوی یکدستی و چاقوهای با تیغه همراه داشتن آنی که بر اساس قانون اسلحه هایسالح، و همچنین (و غیره بوکسپنجهفنری،  باطوم

 شود. های گرم میمتری و غیره( و همچنین سالحسانتی 12بلندتر از 

 
افشانه  هایدستگاه، (هشداردهنده هایسالحو  آوراشکشلیک اخطار، گازهای  هایسالحمانند )این ممنوعیت همچنین شامل اشیا معادل اسلحه .  2

 .شودیم ، اسپری فلفل و نشانگر لیزربرنده و ضربه زننده و همچنین اشیا مشابه اسلحه مانند ساتور، چاقوی آشپزخانه یا چاقوی جیبی هایسالحز، گا
 
مانند ) انددهش مستثنایا حدی  کلیبهاز دامنه اعتبار قانون اسلحه  یاشده  مستثنایا تا حدی از نیاز به مجوز  کلیبه هاآنکه کار با  هاییسالحهمچنین . 3

ساختگی که به  هایسالحآوردن یا همراه داشتن همراه . ممنوع هستند (ژول 0.5با حداکثر توان جنبشی  ایساچمه هایتفنگیا  بازیاسباب یاسلحه

 . اسلحه اشتباه شوند، نیز ممنوع استمذکور در قانون  هایسالحدلیل ظاهرشان ممکن است با 
 
 هایسالحیا اجازه دارند ( یا مجوز اسلحه کوچک مجوز اسلحه مثالا )ان باالی سن قانونی که یا اجازه حمل سالح داشته آموزدانشممنوعیت برای . 4

 .بدون نیاز به مجوز را خریداری کنند، نیز برقرار است

 
 .شیمیایی که برای ساخت مواد منفجره مناسب هستند، ممنوع استباروت و مواد ، بازیآتشهمراه داشتن هرگونه مهمات، وسایل  ،عالوهبه. 5

 
یا در طول مراسم مدرسه با  وفنحرفهورزشی یا تئاتر، در کالس  هایبرنامهبرای  مثالا در مواردی استثنا قائل شود،  تواندمیمدیریت مدرسه . 6

 . فروش غذا
 
سنی  هایدورهشود. در این راستا باید بر خطرات خاص  رسانیاطالع .RdErlان باید در ابتدای سال تحصیلی درباره محتوای آموزدانشبه تمام . 7

 نضباطیاعواقب تربیتی یا  تواندمیشود که تخلف از قانون ممنوعیت همراه داشتن اسلحه  تأکیدویژه شود. الزم است بر این موضوع  تأکیدمختلف 
 د. در پی داشته باش

 
( به سرپرستان قانونی ایحرفهسال اول و پنجم و در زمان ورود به مدرسه فنی و  معموالا باید در هنگام پذیرش در مدرسه )  .RdErl. یک کپی8

 تحویل داده شود. آموزدانش
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