
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੜ ੇਕਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹ ੋ
ਸਿਦਾ ਹ?ੈ
ਹਰਿੇ ਸਿੂਲੀ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਾਂਤਿ ਿਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜ ੇਕਿਹਾਰ 
ਸਿੀਿਾਰਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੀਿਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੁਝ 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਧੱਿੇਸਾਹੀ, ਸਕਹਯੋਗ ਦੇਣ ਕਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਕਹਣ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 
ਕਜਲ੍ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਿਕਸਤ ਿਰਦ ੇਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਿਰਦ ੇਹਨ, 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਿੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜਲ੍ੇ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 
ਜਾਣੂੰ  ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਕਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਨੰੂ ਇੱਿ ਿਾਪੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਿਹੋ। ਜ ੇਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਕਿੱਚ 
ਰੁਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਸਿੂਲ ਬੋਰਡ ਮੀਕਟੰਗ ਕਿਖ ੇਹਾ਼ਿਰ 

ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਜਲ੍ੇ ਦੇ ਸੁਪਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਤੇ ਕਿਚਾਰ ਿਰ ੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦੇ ਹੋ।

ਕਿਹਾਰਾਤਮਿ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਕਿੱਚ 
ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਿਾਰਿਾਈਆਂ ਿਰ 
ਸਿਦਾ ਹੈ?
• ਅਕਧਆਪਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਅਕਧਆਪਨ ਕਿਹਾਰਾਤਮਿ ਉਮੀਦਾਂ

• ਮੌਕਖਿ ਜਾਂ ਕਲਖਤੀ ਫੀਡਬਿੈ

• ਮਾਕਪਆ ਂਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਿਾਨਫਰੰਸਾਂ

• ਿਾਧ ੂਕਨਗਰਾਨੀ

• ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣਾ

• ਲੰਚ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨ਼ਿਰਬੰਦੀ

• ਕਿਹਾਰ ਕਨਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿੰਟ੍ਰੈਿਟ

• ਸਿੂਲ ਕਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਅੱਤਲੀ

• ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਨਆ ਂਅਕਿਆਸ

• ਿਾਉਂਸਕਲੰਗ ਜਾਂ ਕਿਹਾਰਾਤਮਿ ਕਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ

• ਿਾਈਚਾਰਿ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ

• ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਅਨੁਸਾਸਨਾਤਮਿ ਿਾਰਿਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਰੀਰਿ 
ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਪੋਸਿ ਿੋਜਨ ਨੰੂ ਰੋਿਣਾ, 
ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰ: ਿੋਈ ਅਕਧਆਪਿ ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ
ਿਲਾਸ ਕਿਚੋਂ ਿਦੋਂ ਕਨਿਾਲ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿੋਈ ਅਕਧਆਪਿ ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਕਿਹਾਰਾਂ ਿਰਿੇ ਿਲਾਸ 
ਕਿਚੋਂ ਕਨਿਾਲ ਸਿਦਾ ਹ ੈਜ ੋਕਸੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਿੱਚ ਕਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ “ਿਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਕਨਿਾਲਣਾ” ਿਕਹੰਦ ੇਹਨ। ਕਨਿਾਲਣ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ, ਅਕਧਆਪਿ ਨੰੂ ਕਿਹਾਰਿ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਕਿਚ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸਸ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੇਂ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਨਯਮ ਸਿੂਲਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਾਰ ਲਈ ਸਿਾਰਾਤਮਿ ਕਦ੍ਰਸ਼ਟੀਿੋਣਾਂ 

ਸਿੂਲਾਂ ਕਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: ਮਾਪੇ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਆਕ਼ਿਸ ਆ਼ਿ ਸੁਪਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆ਼ਿ ਪਬਕਲਿ ਇੰਸਟ੍ਰਿਸ਼ਨ  
(Office of Superintendent of Public Instruction)
ਕਿ੍ਰਸ ਰੇਿਡਲ (Chris Reykdal), ਪ੍ਰਾਂਤਿ ਸੁਪਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ (State Superintendent)

ਪੋਸਟ-ਸੈਿੰਡਰੀ ਕਿਿਲਪਾਂ, 
ਿੈਰੀਅਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਕਹਰੀ ਰੁਝਕੇਿਆਂ 
ਲਈ ਕਤਆਰ ਸਾਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ।



ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸਾਕਹਤ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਸਰਫ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ 
ਿਜੋਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਕਨਿਾਲਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਜ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦਾ 
ਕਿਹਾਰ ਦੂਕਜਆ ਂਲਈ ਖਤਰਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕਸੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਲਈ ਗੰਿੀਰ 
ਖਤਰਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿੋਈ ਅਕਧਆਪਿ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਨਿਾਲ ਸਿਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਕਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਕਚਤ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦ ੇਨਿੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੂਲਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 
ਮਾਕਪਆ ਂਨੰੂ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਕਨਿਾਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਸੂਕਚਤ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਕਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਿੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ੈਕਿ 
ਸਿੂਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਕਿਕਰਆਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ੇਜ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਿੂਲ ਕਦਨ ਤਿ ਿਾਪਸ ਿਲਾਸਰੂਮ ਕਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ 
ਇਜਾ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਂ ਜ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਕਨਿਾਲਣ 
ਿਾਰਨ ਘਰ ਿੇਕਜਆ ਕਗਆ ਹੈ। ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਿੋਲ 
ਿਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਕਨਿਾਲਣ ਨਾਲ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਨਾਲ 
ਮਤਿੇਦ ਨੰੂ ਹੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ।

ਿੋਈ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਸੇ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਬਾਹਰ ਿੱਢ ਸਿਦਾ ਹੈ?
ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਣੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੂਲ ਦੀ ਅਿਾਦਕਮਿ ਕਮਆਦ (ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ 
ਕਤਮਾਹੀ) ਕਿਚਲੇ ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕਖਆ ਤੋਂ ਕ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ 10 ਕਨਰੰਤਰ ਸਿੂਲ ਦ ੇਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਕ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਿਨੰੂਨ ਉਨ੍ਾਂ ਿੁੱ ਲ ਕਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ 
ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇੱਿ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀਗਤ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਿੀ 
ਅਿਾਦਕਮਿ ਕਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦ ੇ
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਿੁੱ ਲ 10 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿੂਲ ਦ ੇਕਦਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤ ੇ
ਜਾ ਸਿਦੇ। ਪੰਜਿੇਂ ਤੋਂ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਦ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਿੀ ਇਿੱਲੀ 
ਕਤਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਿੁੱ ਲ 10 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਿੂਲ ਦ ੇਕਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਿੱਲੀ 
ਕਛਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਨਰੰਤਰ ਪੰਦਰ੍ਾਂ ਸਿੂਲੀ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤ ੇਜਾ ਸਿਦੇ। 

ਇੱਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਗਲੇ ਸਿੂਲੀ ਸਾਲ ਕਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ 
ਰਕਹ ਸਿਦੀ।

ਿੋਈ ਿੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਛਮਾਹੀ ਜਾਂ ਕਤਮਾਹੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਤੋਂ ਕ਼ਿਆਦਾ 
ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਿਦੀ। ਦ ੋਅਪਿਾਦ, ਹਕਥਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਨਾ ਅਤੇ 
ਸੀਮਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਸੁਪਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਜਨਤਿ ਕਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਾਰਨਾਂ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਮਆਦ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਦੀ 
ਦਰਖਾਸਤ ਨੰੂ ਮਨ਼ਿਰੂ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਿੀ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਿੁਝ ਕਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 
ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ 
ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਰਾਜ ਦ ੇਿਨੰੂਨ ਕਿਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਕਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਿਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਿਨੰੂਨ 
ਲਈ ਹਕਥਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦ ੇਿਨੰੂਨ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਨੰੂ ਕਸਰਫ ਿੁਝ ਗੰਿੀਰ ਕਿਹਾਰਾਂ 
ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਮਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ 
ਕਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੀਤੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪਣਾ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜ ੋਿੁਝ 
ਕਿਹਾਰਿ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ 
ਕਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦ ੇਿਨੰੂਨ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਿਰਨ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਨੰੂ ਕਿਿਲਕਪਿ ਿਾਰਿਾਈਆ ਂਿਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦ ੇਹਨ।

ਜੇ ਿੋਈ ਕਿਹਾਰਿ ਘਟਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ 
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਿੂਲ ਤੋਂ 
ਜਲਦੀ ਕਲਆਉਣਾ ਪਿੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਨੰੂ ਮੇਰੇ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਿੇਜਣ ਤੇ 
ਸਕਹਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿੇਗਾ?
ਕਿਹਾਰਿ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਿੇਜਣਾ 
ਜਾਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਘਰ ਕਿਖ ੇਰਕਹਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰਨਾ, ਮੁਅੱਤਲ 
ਿਰਨਾ ਹ ੈ(ਿਾਿੇਂ ਜ ੇਸਿੂਲ ਇਸ ਨੰੂ “ਛੇਤੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ” ਜਾਂ 
“ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਲਆਉਣਾ” ਜਾਂ “ਛੁੱ ਟੀ” ਜਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੰਦਾ 
ਹ)ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਸਿੂਲ ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦ ੇਕਿਹਾਰ ਿਾਰਨ 
ਉਸ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਕਦਨ ਲਈ ਘਰ ਿੇਜ,ੇ ਸਿੂਲ ਦੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀ 
ਨਾਲ ਇੱਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੁਣਿਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਾਈ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਕਿਹਾਰ ਦਾ ਿਰਣਨ ਿਰਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੰੂ "ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ" ਿਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਾਈ ਕਿਚ ਇਹ 
ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ:ੈ

1. ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਕਿਹਾਰ ਕਨਯਮ ਬਾਰ ੇਿੀ ਸੂਕਚਤ ਿਰਦੀ ਹ ੈਜ ੋ
ਤੋਕੜਆ ਕਗਆ ਸੀ; 

2. ਕਿਹਾਰ ਦ ੇਸਬੂਤ ਬਾਰ ੇਿੀ ਦੱਸਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ

3. ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਾਰਿਾਈ ਬਾਰ ੇਿੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦ ੇਿਨੰੂਨ ਕਿਸੇ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਨੰੂ ਇੱਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੁਣਿਾਈ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਹਾਰਿ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਲਈ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਘਰ ਿੇਜਣ ਜਾਂ 
ਮਾਪ ੇਨੰੂ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਘਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰ ੇਿਕਹਣ ਤੋਂ ਰੋਿਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ 
ਤੱਿ ਮਾਪ ੇਇਹ ਪੁਸਟੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੂਲ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਹ,ੈ ਮਾਕਪਆ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਲਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 
ਘਰ ਿੇਜਣ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ 
ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਾਰਨ ਮੇਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਿੂਲ 
ਤੋਂ ਕਨਿਾਲ ਕਦੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਿ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪਕਹਲਾਂ ਿੋਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ 
ਸੁਣਿਾਈ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਨਿਾਲ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ “ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ” ਿਕਹੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ 
ਉਨ੍ਾਂ ਪਕਰਸਕਥਤੀਆ ਂਤਿ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹ ੈਕਜਨ੍ਾਂ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ 
ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹ ੈਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਚ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ:

1. ਦੂਜ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਜਾਂ ਸਿੂਲ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਿੋਈ ਤਤਿਾਲ ਅਤੇ 
ਕਨਰੰਤਰ ਖਤਰਾ ਹ;ੈ ਜਾਂ

2. ਕਿਕਦਅਿ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਿਘਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੰੂ 10 ਸਿੂਲੀ ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਖਤਮ 
ਿਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹ ੈਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਕਿੱਚ 
ਬਦਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 
ਸਿੂਲ ਤੋਂ ਕਨਿਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਕਟਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂ
ਦਾ ਮਾਕਪਆ ਂਨੰੂ ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਿਰਨ ਦ ੇ
ਅਕਧਿਾਰ ਬਾਰ ੇਸੂਕਚਤ ਿਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੂਲ ਦੇ 
ਿੰਮ ਨਾਲ ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਨੰੂ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦ ੇਸਾਰ ੇਕਿਕਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਿਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਿੋਈ ਿੀ 
ਿੋਰਸਿਰਿ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਮਿਰਿ ਕਨਯਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਜਲ੍ੇ ਨੰੂ 
ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਿੋਲ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਜ ੋ
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦ ੇਚਾਲੂ ਕਿਕਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਿਲਾਸਾਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਕਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿੇ। ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ 
ਕਿਕਦਅਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੂਲ ਕਿੱਚਲੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦ ੇਘਰ ਕਿਖ,ੇ ਜਾਂ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਜਾਂ ਿਾਈਚਾਰ ੇਕਿੱਚ ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਜਗ੍ਾ ਤ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਮੁਅੱਤਲੀਆ ਂਲਈ, ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਿੀਤ ੇ
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਕਦਅਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਚ ਿਰਤੀ ਿਰ ਸਿਦਾ 
ਹ ੈਕਜਿੇਂ ਕਿ ਕਿਿਲਕਪਿ ਲਰਕਨੰਗ ਅਨੁਿਿ (Alternative Learning 
Experience, ALE).

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਿੂਲ ਕਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ 
ਇਜਾ਼ਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਹੈ?
ਰਾਜ ਦ ੇਿਨੰੂਨ ਮੰਗ ਿਰਦ ੇਹਨ ਕਿ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 
ਮਾਕਪਆ ਂਨਾਲ ਕਮਲ ਿੇ ਪੁਨਰਕਨਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਕਿਿਕਸਤ ਿਰਨ। 

ਮੀਕਟੰਗ 20 ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ 
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ 
ਪਕਰਿਾਰ ਜਲਦੀ ਮੀਕਟੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਮੀਕਟੰਗ ਛੇਤੀ 
ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਕਿਿਕਸਤ ਿਰਦ ੇਸਮੇਂ, 
ਸਿੂਲੀ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਕਿਚਾਰ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:ੈ

• ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ;

• ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸੱਕਿਆਚਾਰਿ ਇਕਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਦਰਿ, 
ਪਕਰਿਾਰਿ ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਿਦਰਾਂ-ਿੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਿ 
ਸੰਸਾਧਨ;

• ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ;

• ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਿਾਦਕਮਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਲਈ 
ਅਿਾਦਕਮਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਿਾਦਕਮਿ ਸਕਹਯੋਗ; ਅਤੇ

• ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਕਜਸਦੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀ, ਮਾਕਪਆ ਂਜਾਂ 
ਸਿੂਲ ਦ ੇਿਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ੋਕਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਿਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰਤ ਹ ੋਸਿਦੀ ਹੈ

ਨੋਟ ਿਰ ੋਕਿ ਪੁਨਰਕਨਰਮਾਣ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿਾਂ, ਮੁੜ ਿਰਤੀ 
ਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੋਂ 
ਿੱਖਰੀਆ ਂਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਮੇਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਕਿਸੇਸ ਕਸੱਕਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ - ਿੀ ਇਹੋ ਿਨੰੂਨ ਲਾਗੂ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
ਜੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦ ੇਅਤੇ ਸੰਘੀ ਿਨੰੂਨ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੱਕਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰ 
ਰਹ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਹੋਰ ਕ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦ ੇਹਨ। 
ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਾਂ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਬੰਧ ਕਿੱਚ ਰਾਜ ਦ ੇਅਤੇ 
ਸੰਘੀ ਿਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਪਿੇਗੀ ਜ ੋਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੱਕਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਹੋਰ ਕ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ OSPI ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੱਕਖਆ 
ਕਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 504 ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ 
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦ ੇਿੈੱਬਪੰਕਨਆਂ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਨੇ ਜੋ ਿੀਤਾ ਉਸ 
ਸਬੰਧੀ ਸਿੂਲ ਦੀ ਿਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੂਲ 
ਕ਼ਿਲ੍ੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੇ ਼ਿੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਸਿੂਲੀ ਕ਼ਿਲ੍ੇ ਦੀ ਿਾਰਿਾਈ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪ ੇ
ਕਤੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤ ੇਅਨੁਸਾਸਨ ਦ ੇ਼ਿੈਸਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦ ੇਸਿਦੇ ਹਨ: 

• ਪੱਧਰ 1: ਸਿੂਲ ਪੱਧਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਪ੍ਰੰ ਸੀਪਲ

• ਪੱਧਰ 2: ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਪੱਧਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਿੂਲ ਕ਼ਿਲ੍ਾ ਸੁਪਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ 
ਦ ੇਨਾਲ

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Behavior.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Behavior.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx
http://www.k12.wa.us/Equity/Section504.aspx


• ਪੱਧਰ 3: ਸਿੂਲ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੂਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਅਪੀਲ ਿੌਂ ਕਸਲ ਿੋਲ

ਨੋਟ: ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਬਰਖਾਸਤਗੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਾਤਿਾਲੀਨ 
ਬਰਖਾਸਤਗੀਆ ਂਲਈ, ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਜਾਂ ਮਾਕਪਆ ਂਦਾ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਨੰੂ 
ਇੱਿ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਸ਼ਾ 
ਬਾਰ ੇਸੂਕਚਤ ਿਰਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਿਰਦ ੇ
ਸਮੇਂ, ਕਜੰਨਾਂ ਸੰਿਿ ਹ ੋਸਿੇ, ਮਾਕਪਆ ਂਅਤੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਾਰੇ 
ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ਅਿਸਰ ਕਜੰਨਾ ਸੰਿਿ 
ਹੋ ਸਿੇੇ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਚ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਿੀ 
ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ?
ਆਕ਼ਿਸ ਆ਼ਿ ਸੁਪਕਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆ਼ਿ ਪਬਕਲਿ ਇੰਸਟ੍ਰਿਸ਼ਨ (Office of 
Superintendent of Public Instruction, OSPI), ਜ ੋਕਿ 
ਜਨਤਿ K-12 ਕਸੱਕਖਆ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਕਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆ ਂ
ਨਾਲ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾ ਹ,ੈ ਕਜਸ 
ਕਿਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

1. ਕਨਯਮ ਬਣਾਉਣੇ। OSPI ਉਨ੍ਾਂ ਕਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ
਼ਿੁੰ ਮੇਿਾਰ ਹੈ ਜ ੋਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਕਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆ ਂਦੁਆਰਾ
ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। OSPI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕਿਚ ਕਿਕਦਆਰਥੀ
ਅਨੁਸਾਸਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਰਾਜਸੀ ਕਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੇਂ
ਕਨਯਮ ਿਾਸਾ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕ਼ਿਕਲ੍ਆਂ
ਲਈ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਸਪਸਟ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਨਿੇਂ ਕਨਯਮ ਕਿਕਦਆਰਥੀਆਂ
ਅਤ ੇਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਿ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਕਿਧੀਆ ਂਕਿੱਚ ਸਾਕਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕ਼ਿਆਦਾ ਮੌਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਿਰਦ ੇਹਨ। OSPI ਦਾ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿੈੱਬਪੰਨਾ
ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸਾਸਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਕਨਯਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ।

2. ਤਿਨੀਿੀ ਸਹਾਇਤਾ। OSPI ਹਰੇਿ ਿੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਕਿਕਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ।

3. ਨਾਗਕਰਿ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ। OSPI ਉਨ੍ਾਂ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈਜ ੋਅਨੁਸਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ 
ਕਿਚ ਕਿਤਿਰ ੇਬਾਰ ੇਕਚੰਤਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲਗਦਾ ਹ ੈਕਿ ਸਿੂਲ ਕਜਲ੍ੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਨਸਲ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਕਲੰਗ, ਅਪੰਗਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਲਾਸ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿੱਖਰ ੇਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ OSPI 
ਦਾ ਕਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਕਰਿ ਅਕਧਿਾਰ ਦਾ ਦਫਤਰ (OSPI’s 
Office of Equity and Civil Rights) ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹ ੈ(1) ਤੁਹਾਡ ੇਅਕਧਿਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਅਤੇ 
(2) ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਕਿਿੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ।

4. ਸਰੋਤ। ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਿਚ ਕਨਰਪੱਖ ਨਤੀਕਜਆ ਂਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਿਰਨ ਲਈ OSPI, ਅਕਧਆਪਿਾਂ ਲਈ ਕਸੱਖਲਾਈ
ਮਾਕਡਊਲ ਕਿਿਸਤ ਿਰਨ ਸਮੇਤ ਪਕਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਕ਼ਿਕਲਆ੍ਂ
ਲਈ ਅਕਤਕਰਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਿਿਾਸ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
• OSPI ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਜ਼ਲਹਿਆ ਂਨੰੂ ਉਤਸਾਜ਼ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਜ਼ਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ
ਜ਼ਵਹਾਰ ਦਾ ਮੇਨੰੂੂ ਜ਼ਵੱਚ ਸਾਮਲ ਅਜ਼ਭਆਸਾਂ ਅਤੇ
ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ।

• OSPI ਜ਼ਵਖ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: ਰਾਜ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਸਨ ਕਨੰੂਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਨੁਸਾਸਨ ਜ਼ਨਯਮਾਂ ਅਤੇ
OSPI ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ।

• ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਲਈ, OSPI ਦੇ
ਜ਼ਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

http://www.k12.wa.us/SSEO/BehaviorMenu.aspx
http://www.k12.wa.us/SSEO/BehaviorMenu.aspx
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-discipline
https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights

