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ਹਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰਿ ਕਾਨ ੰ ਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਭੇਿ-ਭਾਿ ਤੋਂ ਰੱਵਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਰੀਹੈਬੀਿੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1973 ਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 

504| ਇਹ ਕਾਨ ੰ ਨ ਇਸੇ ਿੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਕਵਰਆ ਿੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਿੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਿ-ਭਾਿ ਨ ੰ  ਿਰਜਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਫੈਡਰਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿ ਫੈਡਰਿ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਮੰਨਣ| 

 ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਿ ਹਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  "ਮਿੁਤ ਉਵਚਤ ਪਬਵਿਕ ਵਸੱਵਿਆ" (FAPE) ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਅਪੰਗਤਾ ਿੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ 
ਤੀਬਰਤਾ ਿੀ ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ| ਤਵਹਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਿੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਕ ਿ, ਵਰਹਾਇਸ਼, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ 

ਪਰਿਾਨ ਕਰੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤੱਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਸਸਿਆ ਤੋਂ ਪਹ ੁੰ ਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਿੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ| 

 
ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਾਂ ਵਿਮਾਗੀ ਵਿਗਾੜ ਿੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿੱਡੀਆਂ ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਤ ਸੀਮਾਿਾਂ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨ ੰ  
ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ| ਇਸ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੀ ਵਿਆਪਕ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ| 

ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਉਹ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਜਆਿਾਤਰ ਿੋਕਾਂ ਿੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਵਜੰਿਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ| 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੀ ਿੇਿਭਾਿ, ਮੈਨੁਅਿ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਤੁਰਨਾ, ਿੇਿਣਾ, ਸਣੁਨਾ, ਬੋਿਨਾ, ਸਾਹ ਿੈਣਾ, ਵਸੱਿਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਿਾਣਾ, ਸੌਣਾ, 

ਿੜਹਨਾ, ਝੁਕਣਾ, ਪੜਹਨਾ, ਵਿਆਨ ਿਾਉਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਗੱਿ-ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁੱ ਿ ਜੀਿਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿੀਆਂ ਕੱੁਝ ਉਿਾਹਰਣਾ ਹਨ| 
ਿੱਡੀਆਂ ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਡੇ ਇਕਾਈ ਕਾਰਜ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਾਜਮਾ, ਟੱਟੀ, ਬਿੈਡਰ, ਵਿਮਾਗ, ਿ ਨ ਿਾਹਕ, 

ਉਤਪਤੀ, ਵਨਊਰੋਿਾਜੀਕਿ ਜਾਂ ਸਾਹ ਪਰਣਾਿੀ ਿੇ ਕਾਰਜ  

ਅਸਲ ਸਵੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ  ਿੀ ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ| ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨ ੰ  ਰੋਕ, ਜਾਂ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ 

ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸਿ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆ| 
 

ਪੈਮਾਸਨਆਂ ਨ ੁੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਪੈਮਾਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨ ੰ  ਅਸਿ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਪੈਮਾਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿਿਾਈਆਂ, ਪਰੋਸਥੈਵਟਕ ਯੰਤਰ, ਸਹਾਇਕ ਯੰਤਰ, ਜਾਂ ਵਸੱਵਿਆਂ ਵਿਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਅਨੁਕ ਿ 
ਵਨਊਰੋਿਾਜੀਕਿ ਸੋਿਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਵਮਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੇ ਪਰਭਾਿ ਿਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰਤਿਾ 

ਹੈ|  

ਅਪਾਹਜਤਾ ਜੋ ਪਰਸੁੰ ਗੀ ਜਾਂ ਮ ੜ-ਸਮਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਜਿੋਂ ਇੱਕ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਿ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੱਡੀ 

ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਅਸਿ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿੀ ਹੈ|  
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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਸਕਵੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਵਚਤ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਸਿਾਈ ਵਿੱਚ 

ਭਾਗ ਿੈਣ ਿਈ, ਅਤੇ ਤੋਂ ਿਾਭ, ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹਨ ਸਕ ਿ ਿੁਆਰਾ ਪਰਯੋਵਜਤ ਸਾਰ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਕ ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਿੇਤਰ ਟਵਰੱਪ| ਇਹ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾਂ 504 ਪਿੈਨ ਵਿੱਚ ਿਰਵਣਤ ਹਨ| 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜੋ 504 ਪਿੈਨ ਿੇ ਹੱਕਿਾਰ ਹਨ (1) ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿੱਡੀ ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਨ ੰ  ਅਸਿ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਿੋੜ – ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿੇ ਕਾਰਨ - ਤਾਂਵਕ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਵਸਵਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਭ ਿੈ ਸਕਣ|  

ਇਹ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਕੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਤੰਨ ਚਰਨਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ 

ਹੈ: ਿੇਿਣਾ, 504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨਾ| 
 

ਮਾਸਪਆਂ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਦੇ ਤਸਹਤ ਅਸਧਕਾਰ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ| ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਿੇ ਿੀ ਇੱਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਜਾਂ 504 ਪਿੈਨ 
ਿਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਪਰਤੀ ਪਵਹਿੇ ਕਿਮ ਚੱੁਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਹ ਾਂ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਵਜਸਨ ੰ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 

ਵਿਿੀਬਿ ਸੁਰੱਵਿਆ| 
 

1. ਰੈਫਰਲ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 

ਕੋਈ ਿੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਤਾ, ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਸਪੁਰਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ| ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਰੈਫਰਿ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਸਕ ਿ ਮੁਿਾਂਕਣ ਵਕ ਕੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਿੀ 
ਿੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਸਕ ਿ ਕੋਿ ਹਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਰੈਫਰਿ ਬਣਾਉਣ ਿੀ ਿਾਸ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਿੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿੋਸ਼ੀ 

ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ| 
 

2. ਸਕ ਲ 504 ਟੀਮ ਨ ੁੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੋੜਾਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਕੌਣ 504 ਟੀਮ ਨਾਿ ਜੁੜਿਾ ਹੈ| ਵਕਸੇ ਿੀ 504 ਟੀਮ ਿੇ ਵਤੰਨ ਪਰਮੁੱ ਿ ਮੈਂਬਰ 
ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ: 

• ਕੋਈ ਿੀ ਜੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਿਾ ਹੈ - ਉਿਾਹਰਣ ਿੇ ਿਈ, ਇੱਕ ਮਾਪੇ, ਅਵਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਸਿਾਹਕਾਰ| ਜਿੋਂ ਮਾਵਪਆਂ 

ਨ ੰ  504 ਟੀਮ ਨਾਿ ਜੁੜਨ ਿੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਅਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ੀ ਮੁੱ ਿਿਾਨ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ| 

• ਕੋਈ ਿੀ ਜੋ ਮੁਿਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਿਾ ਵਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ| 

• ਕੋਈ ਿੀ ਜੋ ਸਕ ਿ ਵਿਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਿਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਗਆਨਯੋਗ ਹੈ| 
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504 ਟੀਮ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਿਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕਹੜੀਆਂ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਰੱਵਿਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਕਮੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸਰਜ ਕਰਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾ ਅਸਰ ਉਸਿੀ ਵਸਵਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ|  

 

3. 504 ਟੀਮ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਪਵਹਿਾਂ, 504 ਟੀਮ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰ ਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਿਾ ਵਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ| ਡਾਟਾ ਿਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਿੱਿ-ਿੱਿ 
ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ| ਗਰੇਡ, ਟੈਸਟ ਅੰਕ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਵਸਹਤ ਕਮਰਾ ਿੌਰੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਨਪੁੱ ਟ, ਅਵਿਆਪਕ ਵਨਗਰਾਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ 

ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਮੁਿਾਂਕਣ, ਿਾਸ ਵਸਵਿਆ ਡਾਟਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱੁਝ ਉਿਾਹਰਣਾਂ ਹਨ| 

 

504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਿੋ ਸਿਾਿਾਂ ਿਾ ਉੱਤਰ ਿੇਿੇ: 
1. ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿੱਡੀ ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਅਸਿ ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿਾ ਹੈ? 

2. ਜੇਕਰ ਅਵਜਹਾ ਹੈ, ਵਕਹੜੀਆਂ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ – ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ – ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਸਵਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਭ ਿੈਣ ਿਈ ਿੋੜ ਹੈ? 

 
ਸਕ ਿ ਕੋਿ ਮੁਿਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਮਾਸਪਆਂ ਜਾਂ ਸਨਗਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਵਬਨਾ ਸਵਹਮਤੀ, 504 ਟੀਮ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 

ਿਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੀ ਜਾਂ 504 ਵਿਿੀ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਿ ਸਕਿੀ| 
 

 
 

 
ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਦੀ ਭ ਸਮਕਾ 

ਇੱਥੇ ਵਤੰਨ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ: 

• ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੀ| ਹਾਿਾਂਵਕ, ਇੱਕ 
ਤਸ਼ਿੀਸ 504 ਟੀਮ ਿਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਿਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ|  

• ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਿਾਂਕਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੀ, ਜੇਕਰ 504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਫੈਸਿਾ ਿੈਣ ਿਈ 
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹ|ੈ 

• ਡਾਕਟਰੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਿਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ| ਡਾਕਟਰ 504 ਪਿੈਨ ਨਹੀਂ 
ਿੱਸਿਾ – ਕੇਿਿ 504 ਟੀਮ ਇਹ ਫੈਸਿਾ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ| ਹਾਿਾਂਵਕ, 504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਏਕਤਰ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਮਿੁਾਂਕਣ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ| 

 



 
 
 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 
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4. 504 ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਸਕ ਲ ਪਲੈਨ ਨ ੁੰ  ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| 

ਜੇਕਰ ਮੁਿਾਂਕਣ ਸੰਕੇਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿੱਡੀ ਜੀਿਨ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਅਸਿ 
ਵਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿਾ ਹੈ,ਟੀਮ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਿੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| 

 
ਪਿੈਨ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਵਕ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਜਨਤਕ ਵਸਵਿਆ, ਕਾਨ ੰ ਨ ਿੀ ਿੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ| 
 

ਸਕ ਿ ਕੋਿ 504 ਪਿੈਨ ਨ ੰ  ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਮਾਸਪਆਂ ਜਾਂ ਸਨਗਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਵਪਆਂ 
ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਵਿਿੀਬਿ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿੇਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ|  

 
504 ਪਿੈਨ ਅੰਿਰ, ਸਾਰੇ ਸਕ ਿ ਸਟਾਿ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਹ ਿਤ ਿਈ ਪਿੈਨ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ| ਇਹ ਸਕ ਿ ਿੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ 

– ਨਾ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ – ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਅਵਿਆਪਕ ਪਿੈਨ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸਹ ਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ 
ਹਨ|  

 
ਅਵਿਆਪਕ ਨ ੰ  ਵਜਿਹੇ  ਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ 

ਮਿਿ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ| 
 

5. ਸਕ ਲ 504 Pਪਲੈਨ ਦੀ ਸਮੀਸਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਹਰ ਸਾਿ, ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਿਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਇਸਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਨ ੰ  ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਿਈ 504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਸਮੀਵਿਆ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ| ਹਾਿਾਂਵਕ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਅਵਿਆਪਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਵਿਆ ਿਈ ਪੁੱ ਛ ਸਕਿੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਿੇ ਹਨ ਵਕ ਪਿੈਨ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ| 
 

ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਅਤੇ 504 ਪਿੈਨ ਵਿੱਚ ਸਹ ਿਤਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾ ਮੁੜ-
ਮੁਿਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ| ਇਹ ਮੁੜ-ਮੁਿਾਂਕਣ ਵਤੰਨ ਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿਗਾਤਾਰ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ; 

ਇਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆਂ ਿੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ| 

 
  



 
 
 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 

    
 
 
 
 

 
 
 

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ 

ਪੰਨਾ 5ਿਾ 8  

 
ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 

ਸਕ ਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ, ਿਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਅਤਿ ਜਾਂ ਬੇਿਿਿੀ ਸ਼ਾਵਮਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਵਨਰਿਾਵਰਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਾਸ ਿੋੜ ਹੈ ਵਜਸਨ ੰ  ਵਨਰਿਾਰਨ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਨਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ| ਇਸ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿੱਚ, 504 ਟੀਮ ਫੈਸਿਾ ਕਰਿੀ 
ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ 504, ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਜ ਿੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਪਿੈਨ ਵਿੱਚ 
ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ| 

 
504 ਟੀਮ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੁਅਤਿ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਿਿਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਵਨਰਿਾਰਨ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਪਕੜਨਾ ਿਾਜ਼ਮੀ 

ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ| 

• ਦਸ ਸਸਲਸਸਲੇਵਾਰ ਸਕ ਿੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਿਾ, ਜਾਂ  
• ਇੱਕ ਸਕ ਿੀ ਸਾਿ ਿੌਰਾਨ ਕ ੱ ਲ ਦਸ ਸਕ ਲੀ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਿਾ, ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਿੇ ਨਮ ਨੇ ਿਾ ਸੰਕੇਤ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ| 

 
ਇੱਥੇ ਿੋ ਸਿਾਿ ਹਨ 504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਵਨਰਿਾਰਨ ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਨ ਮੀਵਟੰਗ ‘ਤੇ ਜਿਾਬ ਿੇਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ:  

1. ਕੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਇਸ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਿਾ ਵਸੱਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਤਾ ਹੈ?  
2. ਕੀ ਇਸ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਸਕ ਿ ਿੀ ਅਸਫਿਤਾ ਿਾ ਵਸੱਿਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ? 

 
ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਿ ਿਈ, ਤਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨ ੰ  ਜ਼ਾਵਹਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਕ ਿ ਵਿੱਚ ਰਵਹ 

ਸਕਿਾ ਹੈ| 504 ਟੀਮ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ 504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿੋਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ| 
 

ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੈ ਿੋਨਾਂ ਹੀ ਸਿਾਿਾਂ ਿਈ, ਤਾਂ ਸਕ ਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਹੈ| 

 

ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ  

ਭੇਿਭਾਿ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ‘ਤ ੇਅਿਾਵਰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਵਿੱਚ ਿਰਵਜਤ ਹੈ| ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਿਈ ਕਿਮ ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ| 

 

ਸਕ ਿ ਿੇ ਸਟਾਿ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ – ਵਜੰਨਾ ਜਿਿੀ ਹੋਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਿੱਗਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਨਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰਿਾਉਂਿੇ| 
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ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਿ ਨ ੰ  ਵਿਿਹਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਿਈ ਜਿਿੀ 

ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ|  
 

ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ: 
1. ਸਕ ਿ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੇ ਅਸਰ ਿਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣਾ, ਅਤ ੇ

2. ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ| 
 

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਵਜਿਹਾ ਪਾਵਿਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਰੋਤ URL HERE 
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ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸਸਹਮਤੀਆਂ ਨ ੁੰ  ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਭੇਿਭਾਿ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸਵਹਮਤੀਆਂ ਸਬੰਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਿ ਿੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਿ, ਜਾਂ ਸਕ ਿ ਵਜਿਹਾ ਵਿਿ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਪਵਹਿਾ ਿਿੀਆ ਕਿਮ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ|  
• ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ  

• ਆਓ ਵਪਰੰ ਸੀਪਿ ਅਤ ੇਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨ ੰ  ਿੱਸੀਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ੁੰ ਦੇ ਹੋ  
 

ਿੱਭੋ  ਆਪਣੇ ਵਜਿਹਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਥੇ, www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx| ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਰਸਮੀ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਵਿਕਿਪ ਿੀ ਹੈ| 

 
ਰਸਮੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ – ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੱਗਿਾ ਹੈ ਵਕ ਸਕ ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਪਿੈਨ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਭੇਿਭਾਿ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ 
ਗੁਜ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਿਾ ਸਕਿੇ ਹੋ|  

• ਇਕ ਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਸਵਲ ਅਸਧਕਾਰ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ, www.k12.wa.us/Equity/Families, ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਭੋ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ| 

• ਯੁ.ਐਸ. ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਸਵਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਸਵਲ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ 206-607-1600 (TDD: 1-800-877-

8339)‘ਤੇ , ਜਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰੋ www.ed.gov/ocr| 
• ਸੰਪਰਕ ਕਰੋWashington State Human Rights Commission 1-800-233-3247 (TTY: 1-800-300-7525) ‘ਤੇ, ਜਾਂ 

ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰੋ www.hum.wa.gov| 

 
ਹੋਰ ਸਸੱਿ|ੋ ਸਵਾਲ ਪ ੱ ਛੋ| ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ| 

ਆਸਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸ ਪਸਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਸਲਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਵਿੇ ਇਕ ਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਸਵਲ ਅਸਧਕਾਰ 

360-725-6162 ǀ TTY: (360) 664-3631 ǀ equity@k12.wa.us ǀ www.k12.wa.us/equity  

 
ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਸਜਲਹੇ  ਸਵੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ, ਦੌਰਾ ਕਰੋ: www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx  

 
ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਅਪਾਹਜਤਾ ‘ਤੇ ਅਿਾਵਰਤ ਭਿੇਭਾਿ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਜਿਹਾ ਪਾਵਿਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤ ੇ

ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਰੋਤ URL HERE  

http://www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Families
http://www.ed.gov/ocr
http://www.hum.wa.gov/
http://www.k12.wa.us/equity
http://www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx
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