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안녕  
xin chào  

你好 

 

 

ਮਾਫ਼ਪਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਿਕਾਿ 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਸਾਿੇ ਮਾਫ਼ਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਚੱੇ ਦੀ ਫ਼ਵਫ਼ਦਅਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਫ਼ਿਸਨ ੂੰ  ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਫ਼ਿਕਾਿ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚੱਾ 

ਸਕ ਿ ਫ਼ਵੱਚ ਦਾਖ਼ਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਸਕ ਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਿੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਫ਼ਿਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਤੁਸੀ ਂਸਕ ਿ ਨਾਿ ਗੱਿਬਾਤ ਕਿਨ ਿਈ ਕਿਨਾ ਪਸੂੰਦ ਕਿੋਗੇ। 

ਇਸ ਨਾਿ ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਫ਼ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ਮਿੇਗੀ ਤਾਂ ਿ ੋਉਹ ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਿਾਂ ਅਨੁਵਾਦਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੁਿਤ 

ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਣ।  

 

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਤੋਂ ਕ  ਉਮ ਦ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹੋ 

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦ  ਡ ੱਡਦਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਡਹਸੱਾ ਹ!ੋ  

ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਦੀ ਫ਼ਸੱਫ਼ਿਆ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ—ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਵੱਚ—ਪੱਤਿ-ਫ਼ਵਹਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਫ਼ਵੱਚ ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਤ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਫ਼ਟੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਿਬਾਤ ਿਈ ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀ ਂਕੁਝ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਬੋਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਬੋਿ ਿਾਂ ਪੜਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਿਈ ਮਹੱਤਵਪ ਿਨ ਿਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਮੌਫ਼ਕਆਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਤੁਹਾਿ  ਭਾਸ਼ਾ ਡ ੱਚ ਪਤੱਿ-ਫ਼ਵਹਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਸ 

ਫ਼ਵੱਚ ਹੇਠ ਫ਼ਿਫ਼ਿਆਂ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ: 
 

 ਸਕ ਿ ਫ਼ਵੱਚ ਿਫ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਿਾ 

 ਗਰੇਡ, ਅਕਾਦਫ਼ਮਕ ਫ਼ਮਆਿ, ਅਤੇ ਗਰੈਿ ਏਸ਼ਨ 

 ਸਕ ਿ ਦ ੇਫ਼ਨਯਮ ਅਤੇ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 

 ਹਾਜ਼ਿੀ, ਗੈਿ-ਹਾਜ਼ਿੀ, ਅਤੇ ਫ਼ਨਕਾਸੀ 

 ਗਤੀਫ਼ਵਿੀਆਂ ਿਾਂ ਪਰਗੋਿਾਮਾਂ ਿਈ ਮਾਫ਼ਪਆਂ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ 

 ਫ਼ਸਹਤ, ਸੁਿੱਫ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਕਾਿ 

 ਸਕ ਿ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ  

 ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਿਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਿਈ ਮੌਕੇ—ਇਨਹਾਂ ਫ਼ਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸਮਿੱਥ, ਉਨੱਤ ਪਿੇਸਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਫ਼ਸਿਿਾਈ ਪਰਗੋਿਾਮ 

 ਅਪੂੰਗ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀਆਂ ਿਈ ਫ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਿਿਾਈ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ 

ਅਡਿਆਪਕਾੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਨਾਲ ਮ ਡਰਿੰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਿਦੋਂ ਤੁਸੀ ਂਅਫ਼ਿਆਪਕਾਂ ਿਾਂ ਸਕ ਿ ਦ ੇਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨਾਿ ਗੱਿ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਿ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕ ਿ ਦਆੁਿਾ ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  ਇਸ ਫ਼ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ ਫ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸੱਫ਼ਿਆ ਬਾਿੇ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ਸੱਫ਼ਿਆ ਬਾਿੇ ਿਾਂ ਫ਼ਕਸੇ ਵੀ ਹੋਿ ਗਿੱਬਾਤ ਬਾਿੇ ਮਾਪੇ-ਅਫ਼ਿਆਪਕ 

ਕਾਨਿਿੂੰਸਾਂ, ਮੀਫ਼ਟੂੰਗਾਂ।  

 

ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਫ਼ਸਿਫ ਕਾਬਿ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਵਿਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿ ੋਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਾਨਗੀ ਨਾਿ ਬੋਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਫ਼ਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਂ ਫ਼ਸਿਾਂਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿ ੋਮੀਫ਼ਟੂੰਗ ਦ ੇਦੌਿਾਨ ਵਿਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਸਕ ਿ ਦਆੁਿਾ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀਆਂ 

ਿਾਂ ਬੱਫ਼ਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਵਿੋਂ ਨਹੀ ਂਵਿਫ਼ਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 

ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਫ਼ਨਿਪੱਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸਨ ੂੰ  ਗੱਿਬਾਤ ਦ ੇਦੌਿਾਨ ਕਹੀ ਗਈ ਹਿੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਫ਼ਕਸੇ ਦਆੁਿਾ ਕਹੀ ਗਈ 

ਗੱਿ ਫ਼ਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਟਣਾ ਿਾਂ ਿੋੜਨਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੀਦਾ। ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫ਼ਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਆਪਣੀ ਭ ਫ਼ਮਕਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਪਤ 

ਿੱਿਣ ਦੀ ਿੋੜ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹਨ।  ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਫ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਿ ਪ ਫ਼ਵੱਚ ਿਾਂ ਿਨੋ ਉਤੇੱ ਕੂੰਮ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਫ਼ਡਸਫ਼ਟਰਕਟ ਸਟਾਿ ਿਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਿੀ 

ਕਾਨਟਰੈਕਟਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਿ ਫ਼ਵੱਚ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਫ਼ਸੱਫ਼ਿਆ ਬਾਿੇ ਫ਼ਕਸੇ ਵੀ ਮੀਫ਼ਟੂੰਗਾਂ ਿਾਂ ਵਾਿਤਾਿਾਪਾਂ ਿਈ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  

ਿੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀ ਂਵੀ ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਿੇ ਪੁੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਡਲਖਤ  ਜਾਣਕਾਰ  

ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਮਹੱਤਵਪ ਿਨ ਫ਼ਿਿਤੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ ਿ ਫ਼ਡਸਫ਼ਟਰਕਟ ਫ਼ਵੱਚ ਬੋਿੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫ਼ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਫ਼ਿਹੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਵੱਚ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਫ਼ਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਕ ਿ ਨ ੂੰ  ਕਹ ੋਫ਼ਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਵੱਚ ਫ਼ਿਿਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਾਂ ਜੁ਼ਬਾਨੀ ਿ ਪ ਫ਼ਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਮਝਾਇਆ ਿਾਵੇ। 

 

ਡਚਿੰਤਾ ਾੀਂ ਅਤੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤਾੀਂ ਉਤੇੱ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨਾ  

ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਹੱਕ ਹਨ! 

ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਿਿ ਫ਼ਸਫ਼ਵਿ ਿਾਈਟਸ ਕਨ ੂੰ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਵੱਚ ਿਾਣਕਾਿੀ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿੇਕਿ ਸਕ ਿ 

ਦੀਆਂ ਦਭੁਾਸ਼ੀਆ ਿਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫ਼ਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ—ਿਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਿਾ ਿੋੜੀਦਂੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਗਈ—ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕਈ ਫ਼ਵਕਿਪ ਹਨ।  

 

1. ਆਪਣੇ ਡਪਿਿੰਸ ਪਲ ਜਾੀਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਡਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰ , ਡਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ ੀਂ ਸੁਖਦ ਮਡਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ਚੂੰਤਾਵਾਂ 

ਦ ੇਹੱਿ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਿ ਦੇ ਫ਼ਪਰੂੰਸੀਪਿ ਨਾਿ ਫ਼ਵਚਾਿ-ਵਟਾਂਦਿਾ ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਪਫ਼ਹਿਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਫ਼ਦਓ, 

ਅਤੇ ਫ਼ਪਰੂੰਸੀਪਿ ਨ ੂੰ  ਿਾਣ  ਕਿਵਾਓ ਫ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕਿ ਦਾ ਹੱਿ ਕਿਨ ਿਈ ਉਹ ਫ਼ਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

2. ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਚੂੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਨ ਿਈ ਸਕ ਿ ਫ਼ਡਸਫ਼ਟਰਕਟ ਨਾਿ ਵੀ ਸੂੰਪਿਕ 

ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਫ਼ਡਸਫ਼ਟਰਕਟ ਦਿਤਿ ਫ਼ਵਿੇ ਫ਼ਸਫ਼ਵਿ ਿਾਈਟਸ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟਿ ਿਾਂ ਸੁਫ਼ਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਕਾਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

3. ਆਪਣ ਆੀਂ ਡਚਿੰਤਾ ਾੀਂ ਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦ  ਮਿੰਗ ਕਰ।ੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਿੇ ਵਿੇਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਚੂੰਤਾਵਾ ਦ ੇਹੱਿ 

ਫ਼ਵੱਚ ਮਦਦ ਿਈ ਇਨਹਾਂ ਏਿੂੰਸੀਆਂ ਨਾਿ ਵੀ ਸੂੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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4. ਤੁਸ ੀਂ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਿਿ ਕਿਨ ਿਈ, ਫ਼ਿਿਤੀ ਿ ਪ ਫ਼ਵੱਚ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਫ਼ਦਓ—ਫ਼ਕਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਵੱਚ—

ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਡਾਕ, ਈਮੇਿ, ਿਾਂ ਫ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ਡਿੀਵਿੀ ਿਾਹੀ ਂਫ਼ਡਸਫ਼ਟਰਕਟ ਨ ੂੰ  ਭੇਿੋ। ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਕਾਿਡਾਂ ਿਈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੂੰਭਾਿ ਕ ੇਿੱਿਣਾ 

ਸੁਫ਼ਨਸ਼ਚਤ ਕਿੋ।  

 

30 ਕੈਿੂੰਡਿ ਫ਼ਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਿ, ਫ਼ਡਸਫ਼ਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਫ਼ਿਿਤੀ ਿ ਪ ਫ਼ਵਚੱ ਿਵਾਬ ਦਵੇੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਵਕਿਪਾਂ ਬਾਿੇ ਵਿੇਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਇੱਥੇ ਆਨਿਾਈਨ ਮੌਿ ਦ ਹੈ: www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx। 

 

ਫ਼ਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਸਾਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਫ਼ਕ ਸਕ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਫ਼ਵਿੁੱਿ ਫ਼ਚੂੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਨ ਿਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਿਿ ਕਿਨ ਿਈ ਸੂੰਭਾਵਤ ਬਗਾਵਤ 

ਨਾ ਕਿੇ। 
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