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ਵਾਫ਼ਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਫ਼ਵੱਚ , ਹਰ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਫ਼ਬਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਬਫ਼ਲਕ ਫ਼ਸੱਫ਼ਿਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ 

ਮਾਪੇ, ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ, ਜਾਂ ਸਮਾਫ਼ਜਕ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫ਼ਕ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ 
ਫ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਨਹ ਾਂ ਫ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਜੋ ਸਮੱਫ਼ਸਆ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ| 
 

ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਫ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਲੂਕ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ਕਉਂਫ਼ਕ ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ਨਰਧਾਫ਼ਰਤ ਸਮੂਹ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਫ਼ਜਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਫ਼ਵੱਚ ਫ਼ਨਰਧਾਫ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਫ਼ਗਆ ਹੈ| ਇੱਕ ਰੱਫ਼ਿਅਕ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ 

ਫ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਫ਼ਹਤ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰੱਫ਼ਿਅਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ|  

ਇਹ ਸਮੂਹ Washington state law ਦੇ ਤਫ਼ਹਤ ਰੱਫ਼ਿਆ ਜਮਾਤ ਹਨ:1 
ਨਸਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਯੌਨ ਫ਼ਨਰਧਾਰਨ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੜਹ ਫ਼ਲੰਗ ਲਫ਼ਹਜ਼ਾ 
ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਫ਼ਲੰਗ ਪਛਾਣ 
ਫ਼ਲੰਗ ਵੈਟਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਮਲਟਰੀ ਸਫ਼ਥਤ 
ਅਪਾਹਜਤਾ ਫ਼ਸਫ਼ਿਲਾਈ ਫ਼ਦੱਤੇ ਕੱੁਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

 

ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਫ਼ਿਅਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਧਮਕੀਆਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, 

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਭੌਫ਼ਤਕ ਹਮਲਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਅਮਲ ਜੋ ਭੌਫ਼ਤਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ 

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ|  
 

OSPI ਖਵਿੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਖਵਲ ਅਖਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਫ਼ਹਤ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 
ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ਵੱਚ ਭਦੇਭਾਵ ਬਾਰੇ ਫ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਜਾਗਰੂਕ 

ਰਹੋ ਫ਼ਕ ਅਸੀਂ ਫ਼ਕਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਫ਼ਦੰਦੇ|  

360-725-6162 ǀ TTY 360-664-3631 ǀ equity@k12.wa.us  

 

ਆਪਣੇ ਸੀਖਵਲ ਅਖਿਕਾਰ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ| ਮਾਮਲੇ ਨ ੂੰ  ਹੱਲ ਕਨਰ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ| 

 ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਹਮਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ ਫ਼ਵਿ ੇਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਪਫ਼ਹਲਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹ|ੈ ਸਟਾਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਫ਼ਨਸ਼ਫ਼ਚਤ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ| 
 

                                                           
1 ਅਫ਼ਧਆਏ 28A.642 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642| ਅਫ਼ਧਆਏ 28A.640 RCW, 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640| ਅਫ਼ਧਆਏ 49.60 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60|  

mailto:equity@k12.wa.us
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60
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ਇਹ ਸ ਚਨਾ ਪਖਹਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦ ੇਫ਼ਧਆਨ ਫ਼ਵੱਚ ਫ਼ਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਭਆਸੀ ਅਤ ੇਲਾਭਕਾਰੀ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣ 
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|  

• ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫ਼ਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ  

• ਆਓ ਫ਼ਪਰੰ ਸੀਪਲ ਅਤ ੇਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੀਏ ਫ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਖਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ  
 

ਸੀਖਵਲ ਅਖਿਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਖਮਕਾ ਖਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ 

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅਸਫ਼ਹਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਫ਼ਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਜਲਹੇ  
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ ਨੰੂ ਫ਼ਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਫ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|  

ਆਪਣੇ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਦੇ ਸੀਖਵਲ ਅਖਿਕਾਰ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਫ਼ਵੱਚ ਰਹੋ| OSPI ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ, www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਲੱਭੋ|  

 

ਰੱਖਿਆ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਅਿਾਖਰਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ2 

ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਫ਼ਿਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਫ਼ਸ਼ੰਗਟਨ ਪਬਫ਼ਲਕ ਸਕੂਲ ਫ਼ਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ 
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਵਅਕਤੀ ਫ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਾਪੇ, ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ, ਅਫ਼ਧਆਪਕ, ਪਰਬੰਧਕ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ|  

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਿਾਸ ਫ਼ਸਫ਼ਿਆ, ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਸਫ਼ਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ਫਕੇਟ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਧਆਪਕ ਜਾਂ ਫ਼ਸਫ਼ਿਅਕ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 

ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੋਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਨਹ ਾਂ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 5 

ਦੇਿ|ੋ 

ਅਸੀਂ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵਧੀ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸਾਫ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸੱਧਾ ਆਪਣੇ 
ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ| 

 

ਚਰਨ 1| ਆਪਣੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖਲਿ ੋ

1. ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ| ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕੀ, ਕੌਣ, ਅਤ ੇਕਦੋਂ| 
2. ਫ਼ਵਆਫ਼ਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ| 

3. ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਫ਼ਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਮੱਫ਼ਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

ਆਪਣੀ ਖਲਿਤੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜੋ—ਪੱਤਰ, ਫੈਕਸ, ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਿੁਦ ਪਹੁੰ ਚਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਮਾਨਫ਼ਜਲਹਾ ਸੁਫ਼ਪਰੰ ਟੈਂਡੈਂਟ, ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਕ, ਜਾਂ ਸੀਫ਼ਵਲ 

ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ| OSPI ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਫ਼ਲਹਆਂ ਲਈ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਹ ਾਂ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ http://www.k12.wa.us/Maps/SDmainmap.aspx ‘ਤ ੇਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

                                                           
2 WAC 392-190-065, http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065|  

 

http://www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx
http://www.k12.wa.us/Maps/SDmainmap.aspx
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065
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ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਆਦ 
ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਮਆਦ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਗਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਫ਼ਮਆਦ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ 

ਵਤੀਰਾ-ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ਵਸ਼ਾ- ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਦੇਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ 
ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਮਆਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ| 

 

ਚਰਨ 2. ਸਕ ਲ ਖਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕ ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਲਿਤੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਫ਼ਮਕਾ ਫ਼ਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
• ਭੇਦਭਾਵ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਵਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣੀ 

• ਸੁਫ਼ਨਸ਼ਫ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਫ਼ਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| 

30 ਕਲੂੰ ਡਰ ਖਦਨ ਅਤੇ ਵਿੀ ਹੋਈ ਖਮਆਦ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਲਿਤੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਫ਼ਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧਕ ਨੰੂ 30 ਕਲੂੰ ਡਰ ਖਦਨਾਂ 

ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਿਰੀ ਸਮੇਂ ਫ਼ਮਆਦ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ|  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਹਨ ਗੈਰ-ਮਾਮ ਲੀ ਸਖਥਤੀਆਂ  ਜੋ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ 

ਫ਼ਲਿਤੀ ਸੂਫ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ(1) ਫ਼ਕਉਂ ਸਟਾਿ ਨੰੂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਾਧ ੇਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਲਈ 

ਨਵੀਂ ਫ਼ਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| 

  

ਚਰਨ 3| ਸਕ ਲ ਖਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕ ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਦੂੰ ਦੇ ਹਨ 

ਆਪਣੇ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਫ਼ਵੱਚ, ਫ਼ਜਲਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਰ 
• ਫ਼ਨਰਧਾਰਨ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਫ਼ਵੱਚ ਦੱਸ ੇਫ਼ਕ ਕੀ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਫ਼ਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ 

• ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਫ਼ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਫ਼ਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਕਸਨੰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 
• ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ, ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਨਰਧਾਫ਼ਰਤ, ਜੋ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵੱਚ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ 

ਫ਼ਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਇਸ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ 30 ਕਲੂੰ ਡਰ ਖਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ—ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਿਰੀ ਸਮੇਂ ਫ਼ਮਆਦ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ| 

 

ਖਵਚੋਲਗੀ 



 

ਭੇਦਭਾਵ, ਭਦੇਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਯਨੌ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਝਗੜਾ ਹੱਲ  
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ਖਵਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਫ਼ਵਕਲਪ ਹੈ ਫ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਸਟੇਟ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਫ਼ਹਤ, ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – 

ਆਪਣੇ ਿਰਚੇ ‘ਤੇ –ਫ਼ਨਰਪੱਿ ਫ਼ਵਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਵਕਲਪ|3 

ਫ਼ਵਚੋਲਗੀ ਮਾਫ਼ਪਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਨਗਰਾਨ ਦੇ ਫ਼ਹੱਸੇ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇਛਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਵਚੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30-

ਕਲੰਡਰ ਫ਼ਦਨ ਸਮਾਂ ਫ਼ਮਆਦ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਫ਼ਜਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਪਰਤੀਫ਼ਕਫ਼ਰਆ 
ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ ਫ਼ਕ OSPI ਫ਼ਵਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ|  

 
ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਖਨਰਿਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ4 

ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਵਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਅਫ਼ਧਕਾਰੀ 

ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫ਼ਕ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵੱਚ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਨਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 

ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਫ਼ਵਧੀ ਨੰੂ ਨਜਦੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸਾਫ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ| 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਅਪੀਲ ਫ਼ਵਧੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫ਼ਲਿਤੀ 

ਜਵਾਬ ਫ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਫ਼ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਫ਼ਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਕਸਨੰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|  
 

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਮਆਦ 
ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਮਆਦ ਦੀ ਆਫ਼ਗਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਫ਼ਮਆਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਮੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਕਲੂੰ ਡਰ ਖਦਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਦੇਿੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ 

ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਮਆਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ|  

                                                           
3 WAC 392-190-0751, http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-0751|  
4 WAC 392-190-070, http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-070|  

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-0751
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-070


 

ਭੇਦਭਾਵ, ਭਦੇਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਯਨੌ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
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ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਲੂੰ ਡਰ ਖਦਨ 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਲਿਤੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਫ਼ਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧਕ ਨੰੂ 30 ਕਲੰਡਰ ਫ਼ਦਨਾਂ 
ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਿਰੀ ਸਮੇਂ ਫ਼ਮਆਦ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ|  

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਅਪੀਲ ਫੈਸਲੇ ਫ਼ਵੱਚ OSPI ਕੋਲ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਫਸੈਲੇ ਨਾਲ 
ਸਫ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ OSPI ਸਟੇਟ ਕਾਨੰੂਨ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ|   

 
ਅਪੀਲ ਫੈਸਲੇ ‘ਤ ੇਅਿਾਖਰਤ OSPI ਕੋਲ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ5 

ਚਰਨ 1|  ਆਪਣੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖਲਿੋ ਅਤੇ ਭਜੇ ੋ

ਸਟੇਟ-ਪੱਿਰੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਸਥਾਨਕ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਖਵਿੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਿਰੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵਧੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ: (1) ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਫ਼ਵਧੀ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ (2) ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ ਹਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ 

ਫ਼ਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ|  
 

ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਖਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ: 

• ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ| ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਕੀ, ਕੌਣ, ਅਤ ੇਕਦੋਂ 

• ਫ਼ਵਆਫ਼ਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ਕਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ 

• ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਕਰੋ – ਪੱਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਤ ੇਸਫ਼ਹਤ 
• ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ਵਸ਼ਾ ਹੈ 

• ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਨਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ 
• ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਫ਼ਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਮੱਫ਼ਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾਸ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਫ਼ਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨਸ਼ਫ਼ਚਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਫ਼ਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (1) ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 

ਪਤਾ, ਅਤੇ (2) ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ, ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ, ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ| 

 

ਆਪਣੀ ਖਲਿਤੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਆਫ਼ਿਸ ਆਿ ਸੁਪਫ਼ਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਫ਼ਲਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ਵਿੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਦਿਤਰ ਨੰੂ 
ਭੇਜੋ| 

ਈਮੇਲ: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967 

                                                           
5 WAC 392-190-075, http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065|  

mailto:Equity@k12.wa.us
http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-190-065


 

ਭੇਦਭਾਵ, ਭਦੇਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਯਨੌ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਝਗੜਾ ਹੱਲ  

 

ਆਫ਼ਿਸ ਆਿ ਸੁਪਫ਼ਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਫ਼ਲਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਦਫਤਰ 
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ਪੱਤਰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਿੁਦ ਪਹੁੂੰ ਚਾਓ:  
Equity and Civil Rights Office, Office of Superintendent of Public Instruction 

PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200 
 

OSPI ਨ ੂੰ  ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OSPI ਕੋਲ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਦਨ ਤੋਂ 20 

ਕਲੂੰ ਡਰ ਖਦਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ – ਜਦ ਤੱਕ OSPI ਸਫ਼ਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਫ਼ਰਤ ਇਸ ਫ਼ਮਆਦ ਨੰੂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਫ਼ਦੰਦਾ| 
 
 

ਚਰਨ 2| OSPI ਤੁਹਾਡੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਦੂੰ ਦਾ ਹ ੈ

OSPI ਫ਼ਵਿੇ ਸਟਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਮੀਫ਼ਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਜੇਕਰ OSPI ਸਟਾਿ 

ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਫ਼ਲਿਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣਗੇ|  

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|  

OSPI ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ: 

• ਜੇਕਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 20-ਕਲੰਡਰ-ਫ਼ਦਨ ਦੀ ਫ਼ਮਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰ ਚਦੀ ਹੈ 
• ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜੋ OSPI ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ 

ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਦਿਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 360-725-6162 ǀ equity@k12.wa.us 
• ਸਥਾਨਕ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਫ਼ਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਜਲਹਾ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫ਼ਧਆਨ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿੱਫ਼ਚਆ| 

• ਹੋਰ ਸਟੇਟ, ਫੈਡਰਲ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ OSPI ਇੱਕ ਤੁੱ ਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ OSPI ਸਟਾਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OSPI ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫ਼ਵਆਫ਼ਿਆ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਲਿਤੀ 

ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇਗਾ|  

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਪ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, OSPI ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਫ਼ਲਿਤੀ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ: 

1. ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵੱਚ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

2. ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ| 
 

ਸੂੰ ਬੂੰ ਖਿਤ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 

mailto:equity@k12.wa.us


 

ਭੇਦਭਾਵ, ਭਦੇਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਯਨੌ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਝਗੜਾ ਹੱਲ  

 

ਆਫ਼ਿਸ ਆਿ ਸੁਪਫ਼ਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਫ਼ਲਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 
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ਸੂੰ ਬੂੰ ਖਿਤ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਨੰੂ ਪਰਭਾਫ਼ਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ, ਜਾਂ OSPI, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਫ਼ਹਲੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟਾਿ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਫ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ 

ਪਫ਼ਹਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫ਼ਵੱਚ ਅੰਫ਼ਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ| 
 

ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਖਵਕਲਪ 

 ਆਖਫਸ ਫ਼ਾਰ ਸੀਖਵਲ ਰਾਈਟਸ (OCR, ਯ .ਐਸ. ਫ਼ਸਫ਼ਿਅਕ ਫ਼ਵਭਾਗ  
OCR ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਫ਼ਲੰਗ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 

‘ਤੇ ਪਬਫ਼ਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਫ਼ਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵਰਫ਼ਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਦੋਸ਼ੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਫ਼ਮਤੀ ਦੇ 180 ਕਲੰਡਰ ਫ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ OCR ਕੋਲ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਓ| 

206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr   
 

ਵਾਖਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਖਹਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਕਖਮਸ਼ਨ (WSHRC) 
WSHRC ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਫ਼ਵਰੁੱ ਧ ਵਾਫ਼ਸ਼ੰਗਟਨ ਕਾਨੰੂਨ (RCW 49.60) ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜਗਾਰ ਫ਼ਵੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਫ਼ਹਤ ਜਨਤਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 

ਦੀ ਜਗਹਾਵਾਂ ਫ਼ਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੰੂ ਵਰਫ਼ਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਦੋਸ਼ੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਫ਼ਮਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਫ਼ਨਆਂ ਅੰਦਰ WSHRC ਕੋਲ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਓ| 

1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov   
 

ਯ .ਐਸ. ਫ਼ਨਆਂ ਫ਼ਵਭਾਗ (DOJ, )ਫ਼ਸਫ਼ਿਅਕ ਮੌਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 
DOJ ਫੈਡਰਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ OCR ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਬਫ਼ਲਕ ਸਕੂਲਾਂ 

ਫ਼ਵੱਚ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲੂ, ਫ਼ਲੰਗ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਬਫ਼ਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਫ਼ਵੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵਰਫ਼ਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ|  

1-877-292-3804 ǀ TTY: 202-514-0716 ǀ education@usdoj.gov ǀ www.justice.gov/crt/about/edu/  
 
ਿਾਸ ਖਸਖਿਆ, ਅਖਿਆਪਕ, ਅਤੇ ਫਡੈਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

ਿਾਸ ਖਸਖਿਆ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਖਵਕਲਪ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫ਼ਕ ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹਾ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਦੇ ਫ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ਸਫ਼ਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (IEP) ਫ਼ਵੱਚ ਪਛਾਣੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਿਤ ਉਫ਼ਚਤ ਪਬਫ਼ਲਕ ਫ਼ਸਫ਼ਿਆ ਤੋਂ ਵੰਫ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਾਸ ਫ਼ਸਫ਼ਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ 

ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਫ਼ਹੰਦੀ ਫ਼ਵਧੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ|  

360-725-6075 ǀ TTY: 360-586-0126 ǀ www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Complaints.aspx  

 

mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.ed.gov/ocr
http://www.hum.wa.gov/
mailto:education@usdoj.gov
http://www.justice.gov/crt/about/edu/
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Complaints.aspx


 

ਭੇਦਭਾਵ, ਭਦੇਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਯਨੌ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਝਗੜਾ ਹੱਲ  

 

ਆਫ਼ਿਸ ਆਿ ਸੁਪਫ਼ਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਫ਼ਲਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਫ਼ਵਲ ਅਫ਼ਧਕਾਰ ਦਫਤਰ 

ਪੰਨਾ 8ਦਾ 8  

ਅਖਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਖਣਤ ਖਸਖਿਅਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਿਾਸ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫ਼ਫਕੇਟ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜਾਂ 

ਚੰਗੇ ਨੈਫ਼ਤਕ ਆਚਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ਨੈੱਜੀ ਫ਼ਫੱਟਨੈਸ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੈ  

360-725-6130 ǀ TTY: 360-664-3631 ǀ opp@k12.wa.us ǀ www.k12.wa.us/ProfPractices  

 
ਫੈਡਰਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਗਖਰਕਤਾ ਖਸ਼ਕਾਇਤ 

ਇੱਕ ਿਾਸ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਫ਼ਜਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਫ਼ਜਲਹੇ  ਜਾਂ OSPI ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਫ਼ਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕੀਤੀ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨਡਰੀ ਫ਼ਸਫ਼ਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਫ਼ਹਤ ਫੈਡਰਲ ਪਰਗੋਰਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ|  

360-725-6100 ǀ TTY: 360-664-3631 ǀ www.k12.wa.us/TitleI/CitizenComplaint.aspx  
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