ਅਮਰੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ
ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫਤਰ

ਿਪਆਰੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ: ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ (26 ਅਕਤੂਬਰ 2010)
ਿਪਛੋਕੜ, ਸਾਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੱਥ
ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਪਰ੍ਭਾ ਕੀ ਹਨ?
•

ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਉਮੰ ਗ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

•

ਿਚੰ ਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ

•

ਸਵੈਅਿਭਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ

•

ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਣਾਉ

•

ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਿਵਗਾੜ

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਦੇ ਿਖਆਲ ਆਉਣਾ

•

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਗਾੜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਿਜਵ� ਦੂਜੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਡਰ ਲੱਗਣਾ

•

ਸਕੂਲ ਤ� ਗੈਰਹਾਿਜਰ ਰਿਹਣਾ

ਿਪਆਰੇ ਸਹਾਇਕ ਪੱਤਰ (ਡੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹਨ?
•

ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (ਈਡੀ) ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫਤਰ (ਓਸੀਆਰ) ਵੱਲ� ਲਾਗੂ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਉਤਪੀੜਨ ਿਵਚਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਓਸੀਆਰ
ਵੱਲ� ਲਾਗੂ ਇੱਕ ਜ� ਵੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਇਹ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਉਹਨ� ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ ਅਨੁਿਚਤ ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ੍ਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਉਲੰਘਣ� ਦਾ ਉਪਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

1

ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ

ਅਧੀਨ ਕਾਲਜ� ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰ੍ਾਇਮਰ ਅਤੇ ਸੇਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੀਆਂ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
•

ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਿਲੰਗ-ਅਧਾਿਰਤ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ
ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਤਰਕ ਰਾਹ� ਪਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵ�
ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਡੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਿਕ� ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਈਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਉਤਪੀੜਨ ਿਵਚਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਜ� ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਜੀ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ੍ਆ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਿਸੱਟਾ
ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਦਫਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
•

1964

ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 6, ਜੋ ਜਾਤੀ, ਰੰ ਗ ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ

ਦਾ ਿਨਸ਼ੇਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•

1972

ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰ ਸ਼ੋਧਨ ਅਿਧਕਾਰ 9, ਜੋ ਿਲੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ੇਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

1973

ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ ਅਿਧਿਨਯਮ 1990 ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ

2, ਜੋ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ

1

ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ੇਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2

ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਇਹਨ� ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ?

1

ਓਸੀਆਰ ਉਮਰ ਪੱਖਪਾਤ ਅਿਧਿਨਯਮ 1975 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਵਾਇਜ ਸਕਾਊਟ ਸਮਾਨਤਾ ਪਹੁੰ ਚ ਅਿਧਿਨਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ

ਹੈ।

ਡੀਸੀਐਲ ਇਹਨ� ਕਾਨੂੰਨ� ਦਾ ਪਰ੍ਯੋ ਨਹ� ਕਰਦਾ।

2

•

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸਨੂੰ ਉਿਚਤ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ� ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਉਿਚਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਜੇਕਰ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਿਵਰੋਧਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਅਿਜਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਕੂਲ ਦੀ

ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਜ� ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
ਮ� ਓਸੀਆਰ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�?
ਓਸੀਆਰ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ�, ਜੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਾਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਰਚਨਾਤਮਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਓਸੀਆਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰ ਪਰਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm.
ਤੇ ਜਾਓ।
ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰ ਨਦਾ/ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨ� ਜਾਤੀ, ਰੰ ਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਿਵਕਲ�ਗਤਾ ਜ� ਉਮਰ ਦੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰ ਸਥਾ
ਕਿਥਤ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰੰ ਤੂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸਮੂਹ ਵੱਲ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਸੀਆਰ ਿਵਖੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html ਤੇ ਜ� 1-800-421-3481 ਤੇ ਓਸੀਆਰ ਦੀ
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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