ਸਿਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ – ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ
(ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡਕੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਲਖੋ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ)

ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਂ:
ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਿਜਸਦੇ ਿਵਰੁਧ
ੱ ਤੁ ਸ� ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:

•

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ (OCR) ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂ ਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਜਦ�
OCR ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

•

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਕੂ ਲ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ OCR ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਸ ਸਕੂ ਲ ਿਵਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� OCR ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

OCR ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਹੈ। OCR ਗੁਆਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਿਵਉਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਜੇ OCR ਨੂ ੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ OCR ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ OCR
ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਕੂ ਲ ਨੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਨੂ ੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸ� OCR ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ OCR ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ੈਸ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ
ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ; ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼; ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਿਕਸਮ; ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਦ� ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; OCR ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਧਾਰ; ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। OCR ਵਲ� ਪਰ੍ੈਸ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ� ਹੋਏਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: OCR ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਓ। OCR ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ(ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਨਹ�) ਅਤੇ OCR ਨੂ ੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ:

•

ਜੇ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਪਵਾਦ:ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬਾਲਗ਼ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਵਲ� ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸ� ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫ਼ਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

A. ਮ� OCR ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚ/ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜਸਦੀ
ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ OCR ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ।

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਜਾਂ

ਤਾਰੀਖ਼

B. ਮ� ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ (ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚ/ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਿਜਸਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ
OCR ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ।ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ OCR ਮੇਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਖ਼ਤ

ਤਾਰੀਖ਼

ਮ� ਝੂ ਠੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਮ� ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ/ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕ ਮ�
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਹ� ਆ�ਦੇ।

ਅਪਰ੍ੈਲ 2014 ਨੂ ੰ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ

