ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਪੱ ਖਪਾਤ/ਛੇੜਖਾਨੀ/ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ/ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਪਰਵਤਬੰ ਧ
ਲਗਾਉਂਿੀ ਵਡਸਵਰਰਕਰ ਿੀ ਪਾਲਸੀ
ਪੱ ਖਪਾਤ/ਛੇੜਖਾਨੀ/ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ/ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਸੀ
ਐਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੁਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਨਾਲ, ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਨੇ ਖਾਨਿਾਨ, ਰੰ ਗ੍, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਡਲੰਗ੍, ਡਲੰਗ੍ ਪਛਾਣ,
ਡਲੰਗ੍ ਅਡਿਡਵਅਕਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਡਥਤੀ, ਕੌ ਮੀਅਤ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਡਲੰਗ੍, ਡਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਉਮਰ, ਡਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਪੈਡਤਰਕ ਸਡਥਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ
ਵਧੇਰੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਨੀਆਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਿੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਡਕਸੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਡਿਆਰਥੀ,
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੇ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋਂ ਪੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਂ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ‘ਤੇ ਪਰਡਤਬੰ ਧ ਲਗ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਿਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਉਹ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਡਤਬੰ ਡਧਤ ਚੀਜਾਂ ਿੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਿਾਧਮਕਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਡਲੰਗ੍ ਜਾਂ ਉਡਚਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਅਡਜਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੇਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਡਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗ੍ਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤੱ ਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। [BP 5145.3 (b)]
ਐਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੁਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੀ ਸਾਰੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਡਵੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਪੱ ਖਪਾਤ ਿੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲ
ਲਾਗ੍ੂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਨੇ ਖਾਨਿਾਨ, ਰੰ ਗ੍, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਡਲੰਗ੍, ਡਲੰਗ੍ ਪਛਾਣ, ਡਲੰਗ੍ ਅਡਿਡਵਅਕਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਡਥਤੀ, ਕੌ ਮੀਅਤ,
ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਡਲੰਗ੍, ਡਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਉਮਰ, ਡਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਪੈਡਤਰਕ ਸਡਥਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਨੀਆਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਿੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਿਾਖਲੇ ਡਵੱ ਚ ਅਤੇ ਡਸੱ ਡਖਆਤਮਕ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਮਾਰਗ੍ਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਡਲੰਗ੍ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਐਥਲੈ ਡਰਕ

ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ, ਪਰੀਡਖਆ ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਡਵੱ ਚ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗ੍ਾ। ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਿਾਸ਼ਾ ਿੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ
ਿੀ ਕਮੀ ਕਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਡਸੱ ਡਖਆ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਡਵੱ ਚ ਿਾਖਲੇ ਅਤੇ ਿਾਗ੍ੀਿਾਰੀ ਡਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗ੍ੀ। ਸਕੂਲ ਿਾ ਸਰਾਫ ਅਤੇ
ਵਲੰਰੀਅਰ ਡਨਰਿੇਸ਼, ਮਾਰਗ੍ਿਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਨਗ੍ਰਾਨੀ ਡਵੱ ਚ ਡਵਤਕਰੇ, ਿੇਿਿਾਵ, ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਿ ਡਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਧਆਨਪੂਰਵਕ ਚੌਕਸ ਰਡਹਣਗ੍ੇ। ਸਰਾਫ ਡਕਸੇ
ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਡਜਹੇ ਡਕਸੇ ਵੀ - ਵਰਤਾਉ, ਡਜਸ ਨਾਲ ਡਕ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਡਵੱ ਚ ਡਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਾ ਲਾਿ ਲੈ ਣ ਿੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਡਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਰ ਪਵੇ, ਿੇ ਪਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗ੍ਾ। ਗ੍ੈਰ-ਅਕਾਿਡਮਕ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਿੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸਿਾ ਬੰ ਿੋਬਸਤ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ, ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗ੍ਾ ਡਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਡਵਡਿਆਰਥੀ,
ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਮੱ ਿੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਿੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਵੱ ਚ ਡਜੰ ਨਾਂ ਵੱ ਧ-ਤੋਂ-ਵੱ ਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਗ੍ੈਰ-ਅਪਾਹਜ ਡਵਅਕਤੀਆਂ

ਿੇ ਨਾਲ ਿਾਗ੍ ਲਵੇ। ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਗ੍ੈਰ-ਅਕਾਿਡਮਕ ਅਤੇ ਪੜਹਾਈ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਅਡਜਹੇ ਿੰ ਗ੍ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗ੍ਾ ਜੋ ਡਕ ਅਪਾਹਜਤਾ
ਵਾਲੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਡਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਡਵਧੀਆਂ ਡਵੱ ਚ ਿਾਗ੍ੀਿਾਰੀ ਿੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। [BP 5145.3 (a & b)]
ਐਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੁਨੀਫਾਇਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੀ ਇੱ ਕ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਡਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਨੇ ਖਾਨਿਾਨ, ਰੰ ਗ੍, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਡਲੰਗ੍,
ਡਲੰਗ੍ ਪਛਾਣ, ਡਲੰਗ੍ ਅਡਿਡਵਅਕਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਡਥਤੀ, ਕੌ ਮੀਅਤ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਡਲੰਗ੍, ਡਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਉਮਰ, ਡਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਪੈਡਤਰਕ ਸਡਥਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ
ਡਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਨੀਆਂ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਕਸੇ ਡਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਿੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਰਡਤਬੰ ਧ ਲਗ੍ਾਉਂਿੀ
ਹੈ। [BP 5131.2] ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿੀ ਪਡਰਿਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਡਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਵਤੀਰਾ, ਡਜਸ ਿੀ ਡਕਸਮ ਸਰੀਰਕ, ਮੌਡਖਕ,
ਡਲਖਤ, ਮਾਨਡਸਕ ਜਾਂ ਡਜਣਸੀ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਡਕਸਮਾਂ ਡਵੱ ਚ ਧੱ ਕਾਸ਼ਾਹੀ ਿੀਆਂ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ:
•

ਸਰੀਰਕ: ਮਾਰਨਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਥੱ ਕਣਾ, ਅਤੇ ਧੱ ਕਣਾ;

•

ਮੌਵਖਕ ਜਾਂ ਵਲਖਤ: ਤੰ ਗ ਕਰਨਾ, ਧਮਕੀ ਿੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ;

•

ਮਾਨਵਸਕ: ਸਮਾਜਕ ਇਕੱ ਲਤਾ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਵਨਕਲਿਾਉਣਾ, ਅਫਿਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

•

ਵਜਣਸੀ: ਹੱ ਥ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਅੰ ਗ-ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱ ਤੇ ਕੰ ਮਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ
ਸੂਚਨਾ ਿੇਣ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ

ਜੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗ੍ਿਾ ਹੋਵੇ ਡਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੇ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਡਕਸੇ ਡਵਡਿਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੇ ਜਾਂ ਡਵਚਲੇ
ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਅਕਤੀ ਵੱ ਲੋਂ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਧੱ ਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਰਾਫ ਜਾਂ ਡਕਸੇ
ਪਰਬੰਧਕ ਡਜਵੇਂ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੂਡਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱ ਿੇ ਿੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਿਾ ਡਨਪਰਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ
ਡਵਡਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ/ਡਪਤਾ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ (Uniform Complaint Procedures) ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਲਖਤ ਡਵੱ ਚ ਵੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ
ਿਰਜ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ। [BP & AR 1312.3, BP 5131.2, and BP 5145.3] ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਅਡਜਹੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ ਿੇ ਡਵਰੁੱ ਧ ਬਿਲੇ ਿੀ ਿਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਪਰਡਤਬੰ ਧ
ਲਗ੍ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਿੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵੱ ਚ ਿਾਗ੍ ਲੈਂ ਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਵਾਹ ਬਣਿਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਡਕ ਡਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਧਰਾਂ ਿੀ ਗ੍ੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ
ਬਿਮਾਸ਼ੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਿਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿੇ ਹੱ ਲ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ।
ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਡਥਤ ਪੱ ਖਪਾਤ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਡਰਾਏ-ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ
ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਨਪਾਲਣ ਮਾਹਰ, legalcompliance@egusd.net, 916-686-7795, Elk Grove Unified School District,
9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624 ਿੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਡਲੰਗ੍ੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱ ਤੇ ਉਡਚਤ ਰਾਈਰਲ IX ਅਤੇ ਗ੍ੈਰ-ਪੱ ਖਪਾਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਰਰ ਿੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
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ਵਕਸੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਿਰੱ ਧ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ:
ਸਹਾਇਕ ਸਪਰਡੈਂਰ, PreK-6 ਵਸੱ ਵਖਆ
(916) 686-7704; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624; ਜਾਂ
ਸਹਾਇਕ ਸਪਰਡੈਂਰ, ਸਕੈਂਡਰੀ ਵਸੱ ਵਖਆ
(916) 686-7706; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਨਰਿੇਸ਼ਕ, ਡਸੱ ਡਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
(916) 831-2041; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੇ ਵਿਰੱ ਧ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ:
ਕਨੂੰਨੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਮਾਹਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰ ਸਾਧਨ
(916) 686-7795; TitleIX@egusd.net
9510 Elk Grove-Florin Road
Elk Grove, CA 95624

ਪੱ ਖਪਾਤ, ਛੇੜਖਾਨੀ (ਡਜਣਸੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱ ਕਾਸ਼ਾਹੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਰਡਤਬੰ ਧ ਲਗ੍ਾਉਂਿੀਆਂ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਿੀਆਂ
ਕਾਪੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਡਕਡਰਆ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਿੀ ਇੰ ਰਰਨੈੱਰ ਸਾਈਰ – www.egusd.net ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
“Students & Parents” ਅਤੇ “District Policies/ Procedures/Notices” ਡਲੰਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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