
U.S. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਜਸਡਟਸ U.S. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਉਸ ਪਡਹਲਕਦਮੀ
ਸਿਸਿਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿਿੀਜ਼ਨ      ਸਿਸਿਲ ਰਾਈਟਿ ਸਿਿੀਜ਼ਨ ਆੱਸ਼ਿਿ             ਏਡਸ਼ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੈਸੀਡਫ਼ਕ ਆਈਲੈਂ ਿਰਜ਼

AANHPI ਅਤੇ MASSA ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਡ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ

U.S. ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱ਼ਿ ਜਿਸਟਿ ਦੀ ਸਿਸਿਲ ਰਾਈਟਿ ਸਿਿੀਜ਼ਨ (CRT) ਅਤੇ U.S. ਸਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱ਼ਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਿਲ ਰਾਈਟਿ ਬਾਰੇ ਦ਼ਿਤਰ (OCR) ਿਾਰੇ ਸਿਸਦਅਕ ਪੱਧਰਾਂ 
'ਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਼ਿ਼ੈਿਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੰਿਥਾਿਾਂ ਸਿਚ ਼ਿ਼ੈਿਰਲ ਸਿਸਿਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਿਾਰੇ 

ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਿਮੇਤ ਏਸਸ਼ਆਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਮੂਲ ਹਿਾਈਅਨ ਅਤੇ ਪ਼ੈਿੀਸ਼ਿਕ ਆਈਲੈਂਿਰਜ਼ (AANHPI) ਅਤੇ ਮੁਿਸਲਮ, ਅਰਬ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸਸ਼ਆਈ (MASSA), ਦੀ ਜਾਤ, 
ਰੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ (ਸਜਿ ਸਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਾਂਝੇ ਨਿਲੀ ਗੁਣ-ਲੱਛਣ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। CRT ਿਰਕਾਰੀ ਿਕੂਲਾਂ ਸਿਚ ਧਾਰਸਮਕ ਪੱਖਪਾਤ 
ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਿਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਸਜਿ ਸਿਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਿਲੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਾਸਮਲ ਹ਼ੈ, ਬਾਰੇ ਼ਿੌਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। ਹੇਠਾਂ, ਿਕੂਲ ਦੇ ਅ਼ਿਿਰਾਂ ਿਲੋਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੇਿਾਂ ਸਿਚ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ 
ਸਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਜਿ ਨਾਲ CRT ਜਾਂ OCR ਿਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹ਼ੈ:

 ਇੱਕ ਕੋਰੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥਣ ਨੇ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੰੂ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਕੋਰੀਆਈ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁਪ ਿਾਰ ਿਾਰ ਉਿਦੀ ਏਸਸ਼ਆਈ ਇਸਤਹਾਿ ਦੀ 
ਟ਼ੈਕਿਟਬੁੱ ਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਹ  “ਮੂਲ ਕੋਰੀਆਈ”ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਸਕਉਂਸਕ 
ਉਹ ਸਿਰ਼ਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹ਼ੈ। ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੇ ਉਿਨੰੂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਸਕਉਂਸਕ ਉਿ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਿੀ ਕੋਰੀਆਈ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਿਤਾਂ ਸਿਚਕਾਰ 
ਗ਼ਲਤ਼ਿਸਹਮੀ ਿੀ ਅਤੇ ਉਿ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

 ਿਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨਹ ਦਾ ਹ਼ੈ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਿਨੰੂ 
ਸਕਹਾ ਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਿ ਨੰੂ ਪੱਗ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ 
ਇਲਾਕੇ ਸਿਚ ਹਾਲ ਸਿਚ ਮੁਿਸਲਮਾਂ ਨੰੂ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਸਲਆਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਸਦੱਤਾ ਿੀ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੰੂ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਉਿ ਨੇ ਪੱਗ 
ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰ ਸਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਿ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।  

 ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਕੂਲ ਦੇ ਸਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਬਦਲੇ ਿਕੂਲੋਂ  ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ।  ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਾਇਕ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨਾਲ ਮੀਸਟੰਗ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ 
ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਿਕੂਲ ਪਰਸ਼ਾਿਕਾਂ ਨੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ 
ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਮੀਸਟੰਗ ਲਈ ਪਹੰੁਚੇ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ 
ਨਹੀਂ ਿੀ ਅਤੇ ਿਹਾਇਕ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੇ ਮੀਸਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ। 

 9/11 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਿਲ ਿਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਿ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਿਸਲਮ 
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਿ ਨੰੂ ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਿਾਪਿ 
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਕਹਾ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਿ ਨੰੂ ਦੱਸਿਆ ਸਕ ਕੁਝ ਮੁਿਸਲਮ ਹੀ 
ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪੱੁਸਛਆ ਸਕ ਮੁਿਸਲਮ  9/11 ਦੇ 
ਦਸਹਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਨੰੂ ਸਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨੰਦਦੇ। ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਅਤੇ 
ਹਮਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਿਕੂਲ ਦੇ ਅ਼ਿਿਰ ਨੇ 
ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

 ਇੱਕ ਹਾਈ ਿਕੂਲ ਸਿਰ਼ਿ ਉਹਨਾਂ  EL ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਸਖਅਕ (EL)

ਿੇਿਾਿਾਂ ਸਦੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਿਪ਼ੈਸਨਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਐਿਿਾਂਿਿ ਪਲੇਿਮੈਂਟ (AP) ਕਲਾਿਾਂ ਸਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ  EL 

ਿੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱੁਸਛਆ, ਤਾਂ ਸਪਰੰਿੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਹਾ ਸਕ ਉਹ EL ਿੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ AP

ਕਲਾਿਾਂ ਦੋਿੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। 

 ਸਜਮ ਦੀ ਕਲਾਿ ਸਿਚ ਹਰ ਹ਼ਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਸਦਆਰਥੀ, ਏਸਸ਼ਆਈ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਇੱਕ ਗਰੁਪ ਨੰੂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਿੀ ਅਤੇ ਤਾਅਣੇ ਮਾਰਸਦਆਂ ਕਸਹੰਦੇ, “ਏਸਸ਼ਆਈ ਮ਼ੈਥ ਸਿਚ 
ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਪਰ ਬਾਿਕੇਟਬਾੱਲ ਸਿਚ ਨਹੀਂ। ” ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੰੂ 
ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕਹਾ ਸਗਆ ਸਕ ਿਧੀਆ ਜਿਾਬ ਇਹੀ ਹ਼ੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਜਮ ਦੀ ਕਲਾਿ ਸਿਚ ਸਬਹਤਰ 
ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦਓ। 

ਸਕੂਲਾਂ ਡਵਚ ਹੋਏ ਪੱਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

U.S. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਜਸਡਟਸ, ਡਸਡਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ U.S. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆੱਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਸਡਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 

ਡਵਡਦਅਕ ਮੌਡਕਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੈਸ਼ਨ ਈਮੇਲ: ocr@ed.gov 

ਈਮੇਲ: education@usdoj.gov ਟੈਲੀਫੋਨ: 202-453-6100 ਜਾਂ 800-421-3481

ਟੈਲੀਫੋਨ: 202-514-4092 ਜਾਂ 877-292-3804 TDD: 800-877-8339 

TTY:800-514-0383 ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮਦਦ: 800-USA-LEARN (800-872-5327)

OCR ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਡਜਹਨਾਂ ਨੰੂ OCR ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਹੇਠ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਡਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਏਗਾ।

CRT ਅਤੇ OCR ਵਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ, ਡਜਹਨਾਂ ਡਵਚ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਡਲੰਗ (ਇਸ ਡਵਚ ਡਲੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਲੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਡਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ 
ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ www.justice.gov/crt/edo ਅਤੇ www.ed.gov/ocr 'ਤੇ ਡਮਲੋ। [OCR-00093-PA]
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