
 
 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ 

ਿਰਮ ਅਤ ੇਿਾਰਵਮਕ ਰੀਤਾਂ 
 

 

ਪੰਨਾ 1ਿਾ 4  

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ 

ਪੰਨਾ 1ਿਾ 4  

ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨ K-12 ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਮ ਿੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਿਾਿੀ ਪਰਸ਼ੇਾਨੀ ਨ ੰ  ਿਰਵਿਤ 

ਕਰਿਾ ਹੈ| 

ਭੇਦਭਾਵ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਮ ਹ ਿੀ ਨਾਿਾਇਜ਼ ਿਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿ ਕ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਸਮ ਹ 

ਿਾ ਭਾਗ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਵਿਆ ਿਾਂਿਾ ਹੈ| ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਕਾਨ ੰ ਨ ਿੇ ਤਵਹਤ 

ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ|1 

ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਿਅਕ ਜਮਾਤ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ| ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰ ਪ ਿੈ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਮਕੀਆਂ, ਨਾਮ 

ਨਾਿ ਬੁਿਾਉਿਾ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਭੌਵਤਕ ਹਮਿਾ, ਿਾਂ ਹੋਰ ਅਮਿ ਿੋ ਭੌਵਤਕ ਿਮਕੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਿਾਂ ਿਿੀਿ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ| 
 

ਧਰਮ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ 

ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਿਰਮ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ – ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹਨ ਇਿੱਕ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿਾਰਵਮਕ ਵਪਛੋਕੜ, ਵਿਸ਼ਿਾਸ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਿਵਹਜ਼ਾ| 

ਧਾਰਖਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 

ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਿਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਿਿ ਤਿੱਕ ਅਨੁਕ ਿਤਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਿੀ ਤਕਿੀਿ ਪੈਿਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨ ੰ  
ਅਨੁਕ ਿ ਕਰਨ ਿਈ ਉਵਚਤ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਿੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ|  ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਵਹੰਿੀ ਤਕਿੀਿ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ਅਨੁਕ ਿਤਾ ਮਵਹੰਗੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ 

ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨਾਿ ਿਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਉਿੰਘਿਾ ਕਰਨੀ| 

ਿਾਰਵਮਕ ਅਨੁਕ ਿਤਾ ਸ਼ਾਵਮਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹੈ: 

• ਿਾਰਵਮਕ ਵਨਗਰਾਨੀਆਂ ਿਾਂ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਾਉਿਾ 
• ਸਮਾਨ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਟੀਵਚਆਂ ਨਾਿ ਵਿਕਪਿੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ 

• ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੋਡ ਿਾਂ ਸਕ ਿ ਿਰਿੀ ਿੋੜਾਂ ਿੀ ਛੋਟ ਿੇਿਾ ਿੋ ਇਿੱਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਿਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਾਂ ਰੀਤਾਂ ਿਾ ਵਿਰਿੋ ਕਰਿੀ ਹੋਿੇ| 
ਉਿਾਹਰਿ ਿੇ ਿਈ, ਸਕ ਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਵਸਰ ਢਕਿ ਿਈ ਕਿੱਪੜਾ ਪਵਹਨਿ, ਗਵਹਿ,ੇ ਿਾਰਵਮਕ ਚੀਜ਼ ਪਵਹਨਿ ਿੀ, ਕੁਿੱ ਝ ਵਨਰਿਾਵਰਤ 

ਿੰਬਾਈ ਿੀ ਿਾਹੜੀ, ਿਾਂ ਕੇਸ਼ ਰਿੱ ਿਿ ਿੀ ਆਵਗਆ ਿਈ ਵਨਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਿੇ ਸਕਿਾ ਹੈ| 

 

ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਭੇਿਭਾਿ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਮ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਵਿਤ ਹੈ| ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਿ ਿਈ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਿੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ|  

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

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

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


 
 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ 

ਿਰਮ ਅਤ ੇਿਾਰਵਮਕ ਰੀਤਾਂ 
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ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ 

ਪੰਨਾ 2ਿਾ 4  

ਸਕ ਿ ਿੇ ਸਟਾਿ ਨ ੰ  ਸੰਭਾਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ – ਵਿੰਨਾ ਿਿਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਿਿੱ ਗਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਿਾਨਿਾ 

ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰਿਾਉਂਿੇ| 

ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂਚ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਿੱਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਿ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਿ ਨ ੰ  ਵਿਿਹਾਰ ਨ ੰ  ਰੋਕਿ ਿਈ ਿਿਿੀ 

ਕਾਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਿ ਿਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ|  

ਸਕ ਿ ਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ: 
1. ਸਕ ਿ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੇ ਅਸਰ ਿਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਿਾ, ਅਤ ੇ

2. ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ| 

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਿਕਾਰੀ ਿਈ, ਵਿਿਹਾ ਪਾਵਿਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਰੋਤ www.k12.wa.us/Equity| 
 
ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸਖਹਮਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

ਭੇਿਭਾਿ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਅਸਵਹਮਤੀਆਂ ਸਬੰਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਿ ਿੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਿ, ਿਾਂ ਸਕ ਿ ਵਿਿਹਾ ਵਿਿ ੇਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਿ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਪਵਹਿਾ ਿਿੀਆ ਕਿਮ ਹੁੰ ਿਾ ਹ|ੈ  
• ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਖਧਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ  

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

ਿਿੱ ਭੋ ਆਪਿੇ ਵਿਿਹਾ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਾ ਸੰਪਰਕ ਇਿੱ ਥੇ, www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx| ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਰਸਮੀ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਵਿਕਿਪ ਿੀ ਹੈ| 

 
ਸਕੂਲ ਖਵੱਚ ਧਾਰਖਮਕ ਲਖਹਜ਼ਾ 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਵਿਿਾਨ ਿੀ ਪਵਹਿੀ ਸੋਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਰਮ ਿੀ ਆਜ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਿਵਹਜ਼ੇ ਿੀ ਆਜ਼ਾਿੀ ਿਈ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਿੀ ਹੈ|  

 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋ ਸਕ ਿ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਿੇ ਿਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਗਟਾਉਿ ਿੀ ਚੋਿ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਵਗਆ ਹ:ੈ 

• ਸਕ ਿ ਵਿਿੱ ਚ, ਘਰ ਿੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕ ਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ  
• ਅਿੱਿੀ ਛੁਿੱ ਟੀ, ਿੰਚ, ਅਤ ੇਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਹਿਾਇਤੀ ਸਮੇਂ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਸਕ ਿ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ ਿਾਂ ਬਾਅਿ ਿਾਰਵਮਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਾਂ ਿਾਰਵਮਕ 

ਸਮਿੱਗਰੀ ਪੜਹਨਾ 

• ਸਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਵਿਿੇਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਿ ਹੋਰ ਿਾਰਤਾਿਾਪ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਸਕ ਿ ਵਿਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 

ਨਾਿ ਿਾਰਵਮਕ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਿਿ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਫੁਿੱ ਟ ਪਾਉਿ ਿਾਿੀ ਨਾ ਹਿੋੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰਾਂ 
ਿੀ ਉਿੰਘਿਾ ਨਾ ਕਰਿੀ ਹੋਿ ੇ

 
ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਖਸੱਖਿਆ 

http://www.k12.wa.us/Equity|
http://www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx


 
 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ 
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ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ 

ਪੰਨਾ 3ਿਾ 4  

ਅਮਰੀਕੀ ਸਵਿਿਾਨ ਇਿੱਕ ਿੇ ਿਰਮ ਨ ੰ  ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਵਥਤ ਕਰਨ ਿਾਂ ਤਰਿੀਹ ਿੇਿ ਿੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਰਮੀ ‘ਤੇ ਿਰਮ ਨ ੰ  ਸਮਰਵਥਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਵਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ| 
 

ਖਨਰਪੱਿ| ਯਥਾਰਥਕ| ਸੂੰ ਤੁਖਲਤ| 

ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਾਰ ਿੇ ਿਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਿੇਿ ਿੀ ਆਵਗਆ ਹੈ ਿਿ ਤਿੱਕ ਇਹ ਵਹਿਾਇਤ ਵਸਵਿਅਕ ਭਾਿ ਵਿੰਿੀ ਹ,ੈ 
ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਿ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਮ ਿੀ ਭ ਵਮਕਾ| ਅਵਿਆਪਕ ਨ ੰ  ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਵਨਰਪਿੱਿ, ਯਥਾਰਥਕ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ| 
 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰਵਮਕ ਥੀਮਾਂ ਿਾਿੇ ਸੰਗੀਤ, ਕਿਾ, ਡਰਾਮਾ, ਿਾਂ ਸਾਵਹਤ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਆਵਗਆ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ| ਉਿਾਹਰਿ ਿੇ 
ਿਈ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਇਵਤਹਾਸ ਿੀ ਅਕਾਿਵਮਕ ਪੜਹਾਈ ਿੇ ਭਾਗ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਰਵਮਕ ਸੰਗੀਤ ਚਿਾ ਸਕਿੇ ਹਨ| ਹਾਿਾਂਵਕ, 

ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਮ ਿੇ ਿਾਿ ੇਿਈ ਅਵਿਹੇ ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ|  
 

ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰਵਮਕ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਥੋਪਿੇ ਿਾਂ ਿਿਾਉਿੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਿੇ| ਕੋਚਾਂ ਸਵਹਤ ਪਬਵਿਕ ਸਕ ਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਰਥਨਾ ਿੀ ਅਗਿਾਈ 
ਕਰਨ ਿਾਂ ਪਰਾਰਥਨਾ ਿਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ ਿੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਕ ਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਰਵਮਕ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਿੈਿ, 

ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਟਿਿ ਿਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਿਾਂ ਸਿੱ ਿਿਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਿਾ| 

 
ਰਸਮੀ ਖਸ਼ਕਾਇਤ – ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤਹੁਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਿਾਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹੋ|  

• ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ, www.k12.wa.us/Equity/Families, ਵਕਿੇਂ ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਿਾਿਕਾਰੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਿੀ ਪਾਿਿਾ ਕਰੋ| 

• ਯ .ਐਸ. ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਫਸ ਫਾਰ ਵਸਵਿਿ ਰਾਈਟਸ ਨਾਿ 206-607-1600 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (TDD: 1-800-877-
8339) ਵਿਿੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਿਈ ਿਿਤਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਾਂ www.ed.gov/ocr ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰੋ। 

• ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਹਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨਾਿ  ਇਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 1-800-233-3247 (TTY: 1-800-300-7525) ‘ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰੋ www.hum.wa.gov| 

 

 
 

 

 

http://www.k12.wa.us/Equity/Families
http://www.ed.gov/ocr
http://www.hum.wa.gov|/


 
 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ 

ਿਰਮ ਅਤ ੇਿਾਰਵਮਕ ਰੀਤਾਂ 
 

 

ਪੰਨਾ 4ਿਾ 4  

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟਨੇਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ 

ਪੰਨਾ 4ਿਾ 4  

ਹੋਰ ਖਸੱਿੋ| ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ| ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ| 

ਸੁਖਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਖਲਕ ਇੂੰ ਸਟਰੱ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਵਿੇ ਈਕੂਈਟੀ ਅਤੇ ਸੀਖਵਲ ਅਖਧਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 

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

 

ਆਪਣੇ ਖਜਲਹੇ  ਖਵੱਚ ਸੀਖਵਲ ਅਖਧਕਾਰ ਖਸ਼ਕਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ, ਦੌਰਾ ਕਰੋ: 

www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx 

 

ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਿਿਹਾ ਪਾਵਿਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਿਕਾਰੀ ਿਈ, www.k12.wa.us/Equity| 

  

 
ਇਹ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਰਾਿ ਅਤੇ ਫੈਡਰਿ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਅਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਰ ਪਰਿੇਾ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾ ਹੈ| ਹਰੋ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਿੇ ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਹਰੋ 
ਅਵਿਕਾਰ ਹਨ| ਇਹ ਿਾਿਕਾਰੀ ਕੇਿਿ ਸ ਚਨਾਤਮਕ ਉਿੇਸ਼ ਿਈ ਹ ੈ– ਨਾ ਵਕ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਿਾਹ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿਈ| ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਿਾਤ ਿੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆ ਂਿਈ 
ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਿਾਹ ਿਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕੀਿ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ| 
 
OSPI ਚਰ ੰ ਗ, ਨਰ, ਿਯਭ, ਯ ੰ ਗ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭ ਰ, ਉਭਯ, ਚਤਕਾਯ ਨਾਰ ਚਡ ਾਾਯਿ ਾਾਫਕਾ ਪਿੀ ਿਾ ਿਾਂ ਚਭਰਟਯੀ ਿਾ ਿਯਿਾ, ਚਰ ੰ ਗੀ ਰਗਟਾਅ ਿਾਂ ਛਾਿ ਭਤ ਚਿਨਾੀ ਚਿਰ 
ਾੀ, ਚਕ ਿੀ ਾ ਾੰਿਿੀ, ਭਾਨਚਕ ਿਾ ਯੀਯਕ ਅਭਯਥਤਾ ਿੀ ਭਿ ਿਗੀ, ਿਾਂ ਅਭਯਥਾ ਿਾਰ ਚਿਅਕਤੀ ਿੁਆਯਾ ਚਿਰਾਈ ਰਾਤ ਕੁਿੱ ਤਾ ਗਾਈਡ ਿਾਂ ਿਾ ਿਾਨਿਯ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਿ 
ਅਿਾਯ 'ਤ ਚਕ ਚਿਤਕਯ ਿ ਚਫਨਾਂ ਾਾਯ ਰਗਯਾਭਾਂ ਅਤ ਿਾਿਾਂ ਤਕ ਫਯਾਫਯ ਸੁਾ ਾੰ ਭਸੁਿੱ ਈਆ ਕਯਿਾ ਸ। ਕਚਥਤ ਚਿਤਕਯ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ਿਾਂ ਚਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਇਕਿਚਰਟੀ 
ਐਡਂ ਚਚਿਰ ਯਾਈਟ ਡਾਇਯਕਟਯ ਨ ਾ ਾੰ (360) 725-6162 'ਤ ਿਾਂ P.O. Box 47200; Olympia, WA 98504 ਤ ਬਿੀਆਂ ਿਾ ਕਿੀਆਂ ਸਨ।. 

 

 

mailto:equity@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/equity
http://www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/ReligionInSchools/default.aspx

