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ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
 

ਸਮਾਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ (UCP) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ 
2022-2023 ਸਕੂਲ ਸਾਲ 

 
ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ("ਿਡਸਿਟ�ਕਟ") ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਿਚਤ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸਮਾਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ("UCP") ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਧਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਇਹ UCP ਸਲਾਨਾ ਨੋਿਟਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਬੋਰਡ ਪਾਿਲਸੀ (“BP”) ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 
(“AR”) 1312.3 ਇਸਦੇ UCP ਨੰੂ ਰੇਖਾਂਿਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
 
ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੇ UCP ਦੀ ਵਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: 
 
1.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ 8500 ਤ� 8538, ਸੰਮਿਲਤ, ਅਤ ੇਧਾਰਾ 52500 ਤ� 52617, ਸੰਮਿਲਤ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
 
2.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ 64000(a) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼�ੇਣੀਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ। 
 
3.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ 54440 ਤ� 54445, ਸੰਮਿਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਪ�ਵਾਸੀ ਬਾਲ 
ਿਸੱਿਖਆ। 
 
4.  ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 52300 ਤ� 52462, ਸੰਮਿਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
5.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ 8200 ਤ� 8498, ਸੰਮਿਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ। 
 
6.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ 200 ਅਤੇ 220 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 11135 ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੀਨਲ 
ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 422.55 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਗੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 
'ਤੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਆੁਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ 
ਅਸਲ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਿਜਸਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜਾਂ ਜ ੋਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
7.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 222 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ। 
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8.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 48853, 48853.5, ਅਤੇ 49069.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਸਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ 
ਅਿਧਕਾਰ, ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 51225.1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਸਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ। 
 
9.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 49010 ਤ� 49013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਮੇਤ। 
 
10.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 51228.3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ। 
 
11.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 51223 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸੰਬਧੰੀ ਿਮੰਟ। 
 
12.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 52075 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। 
 
13.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 48645.7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਸਕੂਲ। 
 
14.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 32289 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। 
 
15.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 8235.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ�ੀਸਕੂਲ 
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਮੀਆਂ। 
 
16.  ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜਸਨੰੂ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਉਿਚਤ ਸਮਝੇ। 
 
ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ UCP ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਨਹੀ ਂ
ਰੋਕੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਪੱਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂਹਨ 
 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂਹਨ: 
 
1.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 56000 ਤ� 56865, ਸੰਮਿਲਤ, ਅਤੇ 59000 ਤ� 59300, ਸੰਮਿਲਤ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਿੱਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ।  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 34, ਧਾਰਾ 300.151 ਤ� 300.153, ਸੰਮਿਲਤ, 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕਲੈੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ 
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, ਿਸਰਲੇਖ 5, ਧਾਰਾ 3200 ਤ� 3205, ਸੰਮਿਲਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
2.  ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ 49490 ਤ� 49590, ਸੰਮਿਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ 
ਪ�ੋਗਰਾਮ।  ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਕੋਡ, 
ਿਸਰਲੇਖ 7, ਧਾਰਾਵਾਂ 210.19(a)(4), 215.1(a), 220.13(c), 225.11(b), 226.6(n) ਅਤੇ 250.15(d)।  ਬਾਲ 
ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 
ਿਸਰਲੇਖ 5, ਧਾਰਾ 15580 ਤ� 15584 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
 
3.  ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਐਮਰਜ�ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਹਲੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ,ਂ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਜਾਂ 
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਜਾਂ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਂਅਤੇ ਗਲਤ ਅਸਾਈਨਮ�ਟਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ 
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ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਨਯਮ 1312.4 – 
ਿਵਲੀਅਮਜ਼ ਸਮਾਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
4.  ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ 4030 – ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਨਯਮ 4119.12 – ਿਸਰਲੇਖ IX 
ਿਜਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨਪਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
 
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਢਕੁਵ� ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵਗੇਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਮਝੌਿਤਆ ਂਦਆੁਰਾ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 
 
1.  ਬਾਲ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (DSS), ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
2.  ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਹਲੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਭਾਗ (DSS) ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
3.  ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਫੇਅਰ 
ਇੰਪਲਾਇਮ�ਟ ਐਡਂ ਹਾਊਿਸੰਗ (DFEH) ਨੰੂ ਭਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ DFEH ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ 
ਸਮ�-ਿਸਰ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ 
ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਿਥੱਤ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਨ 
ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। LEA ਇਸ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ ਨੰੂ 90 
ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। 
 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂਦੇ ਦਸ਼ੋ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ 
ਕਿਥੱਤ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 
 
ਸਥਾਨਕ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (LCAP) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ 
ਿਮਤੀ ਉਹ ਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ� ਸਮੀਿਖਆ ਅਥਾਰਟੀ LCAP ਜਾਂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਆੁਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ 
ਅੱਪਡੇਟ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ 
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ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ (1) ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ, (2) 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ (ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ), (3) ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸੁਪਰਡ�ਟ, 
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਹਦੁੇਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰੂ ਸ�ਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ LCAP ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਦਸਤਖਤ ਦੇ ਿਬਨਾਂ, ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰ ੂਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ 
ਸਕੇ। ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਾਰੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਵੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂਦੇ ਸਕਦਾ। 
 
ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ 
 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ AR 1312.3 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂਵਾ ਂ
 
ਸਾਰੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਸੱਠ (60) ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾ ਂ
ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 
 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (CDE) ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸਵਲ ਕਨੰੂਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਵੇੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਦੇਸ਼, 
ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, 
ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਕੇਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵ।ੇ 
 
ਵਧੀਕ ਨੋਿਟਸ 
 

1. ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰ। 
 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਫੌਜੀ 
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚੱ ਹਣੁ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵਚੱ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਗ�ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ ਨੋਿਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। 
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ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਫੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਨੋਿਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਜ ੋਿਕ ਹਣੁ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 
ਧਾਰਾਵਾਂ 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 ਅਤੇ 51225.2 ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ� ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

2. ਰਾਜ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ। 
 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸਫ਼ੇਟੀ ਕੋਡ (HSC) ਦੀ ਧਾਰਾ 1596.7925 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਉਿਚਤ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 
ਨੋਿਟਸ ਇਸ UCP ਸਲਾਨਾ ਨੋਿਟਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਸੰਿਹਤਾ (5 CCR) ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ 
5 ਅਧੀਨ (1) ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦੇ ਮਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ HSC ਦੀ ਧਾਰਾ 1596.7925 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ, 
ਅਤੇ (2) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 
 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾ ਂ
 
ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿੰਵਧਾਨ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ 
ਦੀ ਧਾਰਾ 49011 ਅਤੇ ਿਸਰਲੇਖ IX ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇਖੋ।) 
 
ਇੱਕ "ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ" ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ
ਹਨ: 

1. ਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� 
ਬਾਹਰਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ� ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ� 
ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਵਕਲਿਪਕ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ ਹੈ। 

2. ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਡਪੌਿਜ਼ਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲੌਕ, ਲਾਕਰ, ਿਕਤਾਬ, ਕਲਾਸ 
ਉਪਕਰਣ, ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ, ਵਰਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

3. ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪਲਾਈ, ਉਪਕਰਣ, ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। 
 
ਇੱਕ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀ ਂਦੇਵਗੇੀ। 
 
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਮਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਅਤੇ ਦਜੂੇ, ਉਚੱ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਮਆਰ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ 
ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
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ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਕਸ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਤ� ਪੈਸੇ ਜਾਂ 
ਵਸਤੂਆ ਂਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਰਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ, ਅਤ ੇਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਜਾਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਂਹਟਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਿਂਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਪ�ਦਾਨ 
ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂਕਰਨਗ।ੇ 
 
ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ, ਸਕੂਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਇਨਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਤਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 
 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ UCP ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ 
 
 
ਅਹਦੁ ੇਦਾ ਿਸਰਲੇਖ: ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗੱ 
ਯੂਿਨਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ: ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ 
ਪਤਾ: 9510 ਐਲਕ ਗਰੋਵ-ਫਲੋਿਰਨ ਰੋਡ, ਐਲਕ ਗਰੋਵ, ਸੀ.ਏ. 

95624 
ਫ਼ੋਨ: (916) 686-7795 
ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ: legalcompliance@egusd.net 
 
ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ, ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ�ਪੇ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ 
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਥਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਉਤੱਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।  
 
BP/AR ਸਮਾਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/ 
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