
  ممنوعيت همراه آوردن اسلحه، گلوله و
  اشيا مشابه و همچنين مواد شيميايی 

  به مدارس 
  ٣۶.٣.٨١- ٧٠۴/ ٠٣به شماره٢٧.١٠.٢٠٢١پرورش ، مصوب   دستورالعمل  وزارت آموزش و 

  
  ٢٢۴١٠مرکز اطالعات دستورالعمل های استان نيدر زاکسن 

 اداره ،۵۴٣ ی ص3333333فحه درزاکس3333333نین یوزارت ی هیاط33الع٠۶.٠٨.٢٠١۴مص333وب ، پ3333رورش و آموزش وزارت  دس333333333تورالعمل   :موض���وع
    ی

 ۴۵٨    ی ص3333333فحه.یآموزش

 
، اطالعيه اداره ی     ١١۵٨اطالعيه ی وزارتی نيدرزاکسن صفحه ی ٢۶.٠٧.٢٠١٩پرورش ، مصوب  تجديد دستورالعمل  وزارت آموزش و   

  ۵١٨صفحه ی ١٠شماره  ٢٠١٩.آموزشی
  

مدارس در قانون اسلحه، آوردن يا همراه داشتن اسلحه در محوطه مدرسه يا در مراسم مدرسه بر اساس بخش مربوط به . ١
به ويژه چاقوهای پروانه ای، چاقوهای ) اين موضوع شامل تمام اشيايی که در قانون اسلحه ممنوع شده اند .ممنوع است

، و همچنين سالحهايی که بر اساس (کس مشتی، چاقوهای فنری، چاقوی ضامندار، باتون فوالدی، باتون فنری، پنجه بو
و همچنين ) سانتيمتری و غيره ١٢ چاقوی يکدستی و چاقوهای با تيغه بلندتر از(قانون اسلحه همراه داشتن آنها ممنوع است 

  .سالح های گرم ميشود
  
الحهای مانند سالحهای شليک اخطار، گازهای اشک آور و س)اين ممنوعيت همچنين شامل اشيا مشابه اسلحه . ٢

، دستگاههای افشانه گاز، سال حهای برنده و ضربه زننده و همچنين اشيا مشابه اسلحه مانند ساتور، چاقوی (هشداردهنده

  .آشپزخانه يا چاقوی جيبی، اسپری فلفل و نشانگير ليزر ميشود

  
دامنه اعتبار قانون اسلحه  به کلی يا  همچنين سالحهايی که کار با آنها به کلی يا تا حدی از نياز به مجوز مستثنا شده يا از. ٣

 .ممنوع هستند (ژول٠،۵  مانند سالحات  اسباب بازی يا تفنگهای ساچمه ای با حداکثر توان جنبشی) حدی مستثنا شده اند
همراه آوردن يا همراه داشتن سالحات ساختگی که به دليل ظاهرشان ممکن است با سالح های  مذکور در قانون اسلحه 

  .وند، نيز ممنوع استاشتباه ش
  

مثال مجوز اسلحه يا مجوز اسلحه ) ممنوعيت برای دانش آموزان باالی  سن قانونی که يا اجازه حمل سالح داشته. ۴
  .يا اجازه دارند سالح های بدون نياز به مجوز را خريداری کنند، نيز برقرار است (کوچک

  
آتشبازی، باروت و مواد شيميايی که برای ساخت مواد منفجره و يا به عالوه، همراه داشتن هرگونه مهمات، وسايل .  ۵    

  .مجروح کردن ديگران مناسب هستند، ممنوع است
  
مديريت مدرسه ميتواند در مواردی استثنا قائل شود،  برای مثال برای برنامه های ورزشی يا تئاتر، در کالس حرفه وفن . ۶

  .نجام  ميشوند يا در طول مراسمی که در مدرسه با فروش غذا ا
  
اطالع  RdErl پرورش   دستورالعمل  وزارت آموزش و به تمام دانش آموزان بايد در ابتدای سال تحصيلی درباره محتوای. ٧

الزم است بر اين موضوع تأکيد . در اين راستا بايد بر خطرات خاص دوره های سنی مختلف تأکيد ويژه شود. رسانی شود
يت همراه آوردن ويا داشتن اسلحه، فشنگ  واشيأ مشابه آن ويا مواد شيميايی ميتواند عواقب شود که تخلف از قانون ممنوع

  .تربيتی يا انضباطی قانونی  در پی داشته باشد
  

معموال سال اول و (بايد در هنگام پذيرش در مدرسه   RdErlپرورش  يک کپی از اين دستورالعمل  وزارت آموزش و . ٨
  .به سرپرستان قانونی دانش آموز تحويل داده شود) ورود به مراکز فنی و حرفه ای آموزشیپنجم دبستان و در زمان 

  
اعتبار داشته و تا تاريخ   ٠١.٠١.٢٠٢٢از تاريخ   RdErlپرورش     اين   دستورالعمل  وزارت آموزش و .٩      

 .اعتبار خواهد داشت ٣١.١٢.٢٠٢٧


