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ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﮐے ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﺎ اﺛﺮ
وﻓﺎﻗﯽ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے ﻧﻔﺎذ ﺳے اﻣﺮیﮑﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﻣیں ﺑہﺖ
ﺳﯽ ﺑڑی ﺗﺒﺪیﻠیﺎں ﻻﻧے ﻣیں ﻣﺪد ﻣﻠﯽ ہے اور ﻻﮐھﻮں )ﮐﺌﯽ ﻣﻠیﻦ( ﻃﻠﺒﺎ ﮐے ﻟﺌے
ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣیں ﺑہﺘﺮی آ ﺋﯽ ہے ۔ ﺑہﺖ ﺳﯽ رﮐﺎوٹیں ﺟﻮ ﮐﺒھﯽ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﮐے ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اور ﭘیﺸﻮں ﮐے آ زاداﻧہ اﻧﺘﺨﺎب ﺳے روﮐﺘﯽ
ﺗھیں ،ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دی ﮔﺌﯽ ہیں ۔ ﺑہﺖ ﺳے اﺳﮑﻮﻟﯽ ﻧﻈﺎم اب ان ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ان ﮐے
ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﻣیں م ؤ ﺛﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎ رہے ہیں ﺟﻮ اﻧﮕﺮیﺰی
زﺑﺎن ﻣیں ﻣہﺎرت ﻧہیں رﮐھﺘے ۔ ﮐﺘﻨے ہﯽ ﻣﻌﺬور ﻃﻠﺒﺎ اب ﺿﻤﻨﯽ اﻣﺪادی
ﺳہﻮﻟیﺎت اور ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪہ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﮐﻼﺳﻮں ﻣیں ﺷﺮیﮏ ہﻮﻧے ﮐے
ﻗﺎﺑﻞ ہﻮﮔﺌے ہیں ۔
اس ﮐے ﻋﻼوہ ،ﺳﺎل  2001ﮐے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽہ ﭘیﭽھے ﻧہ رہ ﺟﺎﺋے
) ،(No Child Left Behind Act of 2001) (NCLBایﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮن ہے ﺟﻮ وﻓﺎﻗﯽ
ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﮐﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح ﮐﺮﺗﺎ ہے ،ﺷﻌﺒہ ﮐے ﻣﻘﺼﺪ یﻌﻨﯽ ﺗﻌﻠیﻢ ﺗﮏ
ﻣﺴﺎوی دﺳﺘﺮس ﮐ ﻮ یﻘیﻨﯽ ﺑﻨﺎﺗﺎ ہے اور ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣہﺎرت ﮐﻮ ﭘﻮری ﻗﻮم )ﻣﻠﮏ( ﻣیں
ﻓﺮوغ دیﺘﺎ ہے ۔
 NCLBﻗﺎﻧﻮن ﻣی ں اس ﺑﺎت ﮐﻮ یﻘیﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐہ ﺗﻤﺎم
ﺑﭽﻮں ﮐﻮ ﺑﻐیﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﻠﯽ ،ﻧﮋادی ،ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﻌﺬوری یﺎ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺣیﺜیﺖ
ﮐے اﻣﺘیﺎز ﮐے اﻋﻠﯽٰ ﻣﻌیﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﻠیﻢ ﺗﮏ دﺳﺘﺮس ہﻮ ،ﭼﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻘیں
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہیں-
ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے ذریﻌہ ہﻤﺎرے اﺳﮑﻮﻟﻮں ،ﮐﻼس روﻣﻮں ،ﺗھیٹﺮ
ہﺎﻟﻮں ،ﮐھیﻞ ﮐے ﻣیﺪاﻧﻮں اور اﮐھﺎڑوں ﮐے ﻟﺌے دروازے ﮐھﻞ ﮔﺌے ہیں  -اس ﮐے
ﻧﺘیﺠے ﻣیں،ﺑہﺖ ﺳے ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮوں ﺳے ﺗﻌﻠﻖ رﮐھﻨے واﻟے ﻟﻮگ ﺟﻮ ﮐہ آ ج
ﮐے اﻣﺮیﮑﺎ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺗے ہیں  ،ان دروازوں ﮐے ذریﻌہ آ ﮔے آ رہے
ہیں اور ﺗﺠﺎرت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﺎﺋﻨﺲ ،آ رٹﺲ اور ﺗﻌﻠیﻢ ﮐے ﻣیﺪاﻧﻮں ﻣیں ہﻤﺎرے
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐے رہﻨﻤﺎ ﺑﻦ رہے ہیں ۔ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ NCLB ،ﻗﺎﻧﻮن ﮐے
اﺷﺘﺮاک ﺳے اس ﺑﺎت ﮐﻮ یﻘیﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋیں ﮔے ﮐہ یہ دروازے ﺳﺐ ﮐے ﻟﺌے ﮐھﻠے
رہیں ۔
ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﮐے دﻓﺘﺮ ﮐﯽ ذﻣہ داریﺎں
دﻓﺘﺮ ﺑﺮاﺋے ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ) ،(Office of Civil Rights) (OCRﻣﺤﮑﻤۂ ﺗﻌﻠیﻢ
اﻣﺮیﮑﺎ ) ﻣﺤﮑﻤہ ( ﻣیں ،ایﮏ ﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن ایﺠﻨﺴﯽ ہے ﺟﺲ ﮐﯽ ذﻣہ داری یہ
ﺑﺎت یﻘیﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧے واﻟے وﻓﺎﻗﯽ ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ ہے ﮐہ ایﺴے ﺗﻌﻠیﻤﯽ ادارے ﺟﻮ ﮐہ
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 OCRوﻓﺎﻗﯽ ﺷ ہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ ﮐﺮﺗﺎہے ﺟﻮ ﮐہ ان
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں یﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣیﻮں ﻣیں ﺟﻦ ﮐﻮ ﻣﺤﮑﻤہ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے وﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ہﻮﺗﯽ ہے ،ﻧﺴﻞ ،رﻧﮓ  ،ﻗﻮﻣیﺖ ،ﺟﻨﺲ  ،ﻣﻌﺬوری اور ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑھﯽ ﻃﺮح ﮐے اﻣﺘیﺎزﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دیﺘے ہیں ۔ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ
ایﮏ ایﺴے ﻗﻮﻣﯽ ﻋہﺪ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺗے ہیں ﺟﻦ ﮐﺎﻧﺼﺐ اﻟﻌیﻦ ﺗﻌﻠیﻤﯽ
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں یﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣیﻮں ﻣیں اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ ہے -یہ ﻗﻮاﻧیﻦ ہیں:
 1964ﮐﺎ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮن )  (Civil Rights Act of 1964ﺑﺎب VI
)ﻧﺴﻞ ،رﻧﮓ اور ﻗﻮﻣیﺖ ﮐے اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دیﺘﺎ ہے( ؛
 1972ﮐﺎ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﺗﺮاﻣیﻢ ) (Education Amendments of 1972
ﺑﺎب ) IXﺟﻨﺴﯽ اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دیﺘﺎ ہے( ؛
 1973ﮐﺎ ﺑﺤﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮن )  (Rehabilitation Act of 1973دﻓﻌہ 504
)ﻣﻌﺬوری اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دیﺘﺎ ہے( ؛
 1975ﮐﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ﺑﻨیﺎد ﭘﺮ اﻣﺘیﺎزی ﻗﺎﻧﻮن
) (Age Discrimination Act of 1975
)ﻋﻤﺮ ﮐﯽ ﺑﻨیﺎد ﭘﺮ اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دیﺘﺎ ہے( ؛ اور
1990ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺬوری اﻣﺮیﮑﺎن
)  (Americans with Disabilities Act of 1990ﺑﺎب ) IIﻋﻮاﻣﯽ
اداروں ﺑﺸﻤﻮل ﻋﻮاﻣﯽ اﺳﮑﻮل اﺿﻼع )  ،(school districtsﭘﺒﻠﮏ
ﮐﺎﻟﺠﻮ ں اور یﻮﻧیﻮرﺳٹیﻮں ،ﻋﻮاﻣﯽ ﭘیﺸہ وراﻧہ اﺳﮑﻮﻟﻮں اور ﻋﻮاﻣﯽ
ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻮں ،ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے ﻣﻌﺬوری ﮐﯽ ﺑﻨیﺎد ﭘﺮ اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار
دیﺘﺎ ہے ﭼﺎہے یہ ادارے وﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﺪاد ﻟیﺘے ہیں یﺎ ﻧہیں( ۔
اس ﮐے ﻋﻼوہ OCR ،ﺑﻮاﺋے اﺳﮑﺎ ؤ ٹﺲ آ ف اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺴﺎوی رﺳﺎﺋﯽ
ﻗﺎﻧﻮن )(Boy Scouts of America Equal Access Act
ﺟﻮ ﮐہ ﺳﺎل  2001ک ے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﺋﯽ ﺑﭽہ ﭘیﭽھے ﻧہ رہ ﺟﺎﺋے
)  (No Child Left Behind Act of 2001ﮐﺎ ایﮏ ﺣﺼہ ہے ،ﮐﻮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎہے ۔
ﺑﻮاﺋے اﺳﮑﺎ ؤ ٹﺲ آف اﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺴﺎوی رﺳﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐے ﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺑھﯽ ﻋﻮاﻣﯽ
ﺑﻨیﺎدی اﺳﮑﻮل ،ﻋﻮاﻣﯽ ﺛﺎﻧﻮی اﺳﮑﻮل یﺎ اﺳٹیٹ یﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ایﺠﻨﺴﯽ
ﺟﻮ ﮐہ ایﮏ یﺎ ایﮏ ﺳے زیﺎدہ ﺑیﺮوﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ک و یﺎ ﮐﻤیﻮﻧٹﯽ ﮔﺮوﭘﻮں
ﮐﻮ اﺳﮑﻮل ﺳے ﭘہﻠے یﺎ ﺑﻌﺪ ﮐے اوﻗﺎت ﻣیں اﺳﮑﻮل ﮐے اﺣﺎﻃہ یﺎ ﻋﻤﺎرت ﻣیں
ﻣﻠﻨے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﺗﺎ ہے ،ﺑﻮاﺋے اﺳﮑﺎ ؤ ٹﺲ آف اﻣﺮیﮑﺎ ﺳے رﺳﻤﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ
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ﻣﻠﺤﻖ  ،یﺎ ﮐﺴﯽ ﺑھﯽ دوﺳﺮے ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐے ﮔﺮوپ ﺟﻮ ﮐہ یﻮﻧﺎﺋٹیڈ اﺳٹیٹﺲ
ﮐﻮڈ
)  (United States Codeﮐے ﺑﺎب  36ﮐے ﺗﺤﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺐِ وﻃﻦ ﺳﻮﺳﺎﺋٹﯽ درج
ﮐیﺎ ﮔیﺎ ہے ،ﮐﻮ ﻣﻠﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻣﺴﺎوی رﺳﺎﺋﯽ دیﻨے یﺎ ﻏیﺮ ﺟﺎﻧﺒﺪاراﻧہ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﻧے ﺳے اﻧﮑﺎر ﻧہیں ﮐﺮے ﮔﺎ اور ان ﮐے ﺳﺎﺗھ ﮐﺴﯽ ﺑھﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﺎ
اﻣﺘیﺎزی ﺳﻠﻮک ﻧہیں ﮐﺮے ﮔﺎ ۔
 OCRﮐﯽ زیﺎد ہ ﺗﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣیﺎں ﭘﻮرے ﻣﻠﮏ ﻣیں ﭘھیﻠے ہﻮﺋے ﻧﻔﺎذی دﻓﺘﺮوں ﻣیں
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎﺗﯽ ہیں ۔
ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﺎ

واﺷﻨﮕٹﻦ

 D.C.ﻣیں ﻣﻌﺎون ﺳﮑﺮ ی ٹﺮی ﺑﺮاﺋے

دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ رہﻨﻤﺎﺋﯽ اور ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﺗﺎہے ۔

ان ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﺎ اﻃﻼق ﺗﻌﻠیﻤﯽ اداروں ﭘﺮ ہﻮﺗﺎ ہے
ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﭘﻮرے ﻣﻠﮏ ﻣیں ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ ﺗﻤﺎم ہﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ اداروں ﭘﺮ ﻻﮔﻮ
ہﻮﺗے ہیں ،ﮐیﻮﻧﮑہ ﺑیﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ادارے ﮐﺴﯽ ﻧہ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ وﻓﺎﻗﯽ ﻣﺎﻟﯽ
اﻣﺪاد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺗے ہیں ۔ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ یہ ہے ﮐہ ﻣﻨﺪرﺟہ ذیﻞ ادارے ﺷہﺮی
ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے اﻧﺪر آ ﺟﺎﺗے ہیں:
ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ  15,000اﺳﮑﻮل اﺿﻼع ؛
 4,100ﺳے زیﺎدہ ﮐﺎﻟﺞ اور یﻮﻧیﻮرﺳٹیﺎں ؛
ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ  5,000ایﺴے ادارے ﺟﻮ ﮐہ ایﺴﻮﺳﯽ ایٹ ڈﮔﺮی ﺳﻄﺢ ﺳے
ﻧیﭽے ﮐﯽ اﺳﻨﺎد ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺗے ہیں ،ﺟیﺴے ﮐہ ٹﺮک ڈراﺋیﻮروں ﮐے ﻟﺌے
ﺗﺮﺑیﺘﯽ اﺳﮑﻮل اور اﺳﮑﻮل ﺑﺮاﺋے آراﺋﺸیﺎت )  (cosmetology؛ اور
ہﺰار ہﺎ دوﺳﺮے ادارے ،ﺟیﺴے ﻻﺋﺒﺮیﺮیﺎں،ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮔھﺮ ،ﭘیﺸہ وراﻧہ
ﺑﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ایﺠﻨﺴیﺎں اور ﺟیﻞ ﺧﺎﻧہ ﺟﺎت ۔
ان ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﺎ اﻃﻼق ﻃﻠﺒﺎ اور ﻣﻼزﻣیﻦ ﭘﺮ ہﻮﺗﺎ ہے
ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﮐے ﻗﻮاﻧیﻦ ہﻤﺎرے ﺗﻌﻠیﻤﯽ اداروں ﻣیں ﭘہﻠے ﺳے داﺧﻞ یﺎ داﺧﻠے
ﮐے ﻟﺌے درﺧﻮاﺳﺖ دیﻨے واﻟے ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ﺑڑی ﺗﻌﺪاد ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺮﺗے ہیں ،ﺟیﺴے ﮐہ:
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 54.3ﻣﻠیﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﺟﻮ ﺑﻨیﺎدی اور ﺛﺎﻧﻮی اﺳﮑﻮﻟﻮں ﻣیں

ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ
زیﺮِﺗﻌﻠیﻢ
ہیں ؛ اور

ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ  16.4ﻣﻠیﻦ ﻃﻠﺒﺎ ہﻤﺎرے ﮐﺎﻟﺠﻮں اور یﻮﻧیﻮرﺳٹیﻮں ﻣیں
زیﺮِﺗﻌﻠیﻢ ہیں ۔
ﺟﻮ
ﮐﭽ ھ ﺧﺎص ﺣﺎﻻت ﻣیں یہ ﻗﻮاﻧیﻦ ان اﻓﺮاد ﮐﺎ ﺑھﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺮﺗے ہیں
ﺗﻌﻠیﻤﯽ اداروں ﻣیں ﻣﻼزﻣﺖ ﮐﺮﺗے ہیں یﺎ ان ﻣیں ﻣﻼزﻣﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے
ﺧﻮاہﺎں ہیں ۔
 OCRﻋﻮام ﺳے اﻣﺘیﺎزی ﺳﻠﻮک ﮐﯽ ﺷﮑﺎیﺘیں وﺻﻮل ﮐﺮﺗﺎ ہے
ایﮏ اہﻢ راﺳﺘہ ﺟﺲ ﮐے ذریﻌہ  OCRاﭘﻨﯽ ذﻣہ داریﺎں ﭘﻮری ﮐﺮﺗﺎ ہے ،ان
ﺷﮑﺎیﺘﻮں ک و ﺣﻞ ﮐﺮﻧﺎ ہے ﺟﻮ ﮐہ ﻃﻠﺒﺎ ،واﻟﺪیﻦ اور دوﺳﺮوں ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳے
ﻣﻮﺻﻮل ہﻮﺗﯽ ہیں ۔ ک وﺋﯽ ﺷﺨﺺ یﺎ ادارہ ﺟﻮ ﮐہ ﺷﮑﺎیﺖ درج ﮐﺮاﺗﺎ ہے ،اس
ﮐے ﻟﺌے ﺿﺮوری ﻧہیں ہے ﮐہ وہ ﺧﻮد ﻣﺒیﻨہ اﻣﺘیﺎزی ﺳﻠﻮک ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ہﻮا ہﻮ ،وہ
ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﺷﺨﺺ یﺎ ﮔﺮوپ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳے ﺑھﯽ ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ہے ۔
ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ OCR ،ﺻﺮف اﻧہیں

ﺷﮑﺎیﺘﻮں ﭘﺮ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻮﮐہ آ ﺧﺮی

ﻣﺒیﻨہ اﻣﺘیﺎزی ﺳﻠﻮک ﮐے  180ﮐیﻠﻨڈر دﻧﻮں ﮐے اﻧﺪر اﻧﺪر درج ﮐﺮا دی ﮔﺌﯽ
ہﻮں ،یﺎ ﺟﻮ ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﺎری اﻣﺘیﺎزی ﭘﺎﻟیﺴﯽ یﺎ روش ﮐے ﺑﺎرے ﻣیں ہﻮ ۔
 OCRہﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ  5,000ﺷﮑﺎیﺎت وﺻﻮل ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔ ﺑہﺖ ﺳﯽ ﺷﮑﺎیﺘیں
ﮐﺌﯽ ﺑے ﺣﺪ اہﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐے ﺑﺎرے ﻣیں ہﻮﺗﯽ ہیں ﺟﻮ ﮐہ اﻋﻠﯽٰ ﻣﻌیﺎر ﮐﯽ ﺗﻌﻠیﻢ
ﺗﮏ ﻣﺴﺎوی دﺳﺘﺮس ﺑہﻢ ﭘہﻨﭽﺎﻧے ﭘﺮ اﺛﺮاﻧﺪاز ہﻮ رہے ہﻮﺗے ہیں ۔
ﺑﺎب  VIﮐے ﺗﺤﺖ — ﻧﺴﻞ ،رﻧﮓ ،اور ﻗﻮﻣیﺖ ﮐﯽ ﺑﻨیﺎد ﭘﺮ اﻣﺘیﺎز — ﮐﯽ
ﺷﮑﺎیﺘﻮں ﻣیں یہ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﻣﻞ ہیں ،ﺟیﺴے :
ﻧﺴﻠﯽ یﺎ ﻧﮋادی درﺟہ ﺑﻨﺪی ﮐﺎاﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺑﺸﻤﻮل ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎ
ﭘﺮ ﮔﺮوپ ﺑﻨﺪی ؛
اﻧﮕﺮیﺰی زﺑﺎن ﺳیﮑھﻨے واﻟﻮں ﮐے ذریﻌہ ﻣﺘﺒﺎدل زﺑﺎن ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮏ
دﺳﺘﺮس ؛
ﺗﺎدیﺒﯽ ﮐﺎررواﺋیﺎں ؛
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ﻃﻠﺒﺎ ﮐ ے ﺗﻔﻮیﻀﺎت ﮐﯽ ﭘﺎﻟﺴیﺎں ،ﺟﺲ ﻣیں ﻗﺎﺑﻞ اور ﭘﺮاﺳﺘﻌﺪاد
ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﻣیں ﮐﺎم دیﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ہے ؛
ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ﺑیﻦ اﻻﺿﻼﻋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ ؛
اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐﺎ آ ﭘﺲ ﻣیں اﻟﺤﺎق ؛
ﻧﺴﻠﯽ ﺗﻌﺼﺐ/ایﺬارﺳﺎﻧﯽ ؛
ﮐﺎﻟﺞ ﮐیﻤﭙﺴﻮں ﭘﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ رہﺎﺋﺶ ؛ اور
ﺗﻌﻠیﻤﯽ درﺟہ ﺑﻨﺪی ۔
ﺑﺎب  IXﮐے ﺗﺤﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ہیں ﺟیﺴے:

—

ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺘیﺎز ﮐﯽ ﺷﮑﺎیﺘﻮں ﻣیں

—

یہ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺟﻨﺴﯽ ایﺬا رﺳﺎﻧﯽ ؛
ﺑیﻦ اﺳﮑﻮﻟﯽ اور ﺑیﻦ ﮐﺎﻟﺠﯽ ﮐھیﻠﻮں ﮐے ﻣﻘﺎﺑﻠﻮں ﻣیں ﻣﺴﺎوی
ﻣﻮاﻗﻊ ؛
ﺣﺎﻣﻠہ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﮐے ﺳﺎﺗھ ﺳﻠﻮک ؛ اور
ﺛﺎﻧﻮی ﮐے ﺑﻌﺪ ﮐے ﺗﻌﻠیﻤﯽ ادارو ں

ﻣیں داﺧﻠہ ۔

دﻓﻌہ  504اور ﺑﺎب  IIﮐے ﺗﺤﺖ — ﻣﻌﺬوری ﮐﯽ ﺑﻨیﺎد ﭘﺮ اﻣﺘیﺎز — ﮐﯽ
ﺷﮑﺎیﺘﻮں ﻣیں یہ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﻣﻞ ہیں ﺟیﺴے:
اﺳﮑﻮل ﮐﯽ ﺳہﻮﻟیﺎت اور ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﺗﮏ دﺳﺘﺮس ؛
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠیﻢ ﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎت ؛
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐے ﺿﺮورت ﻣﻨﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ﺻﻼﺣیﺖ ﮐﯽ
ﺻﺤیﺢ اﻧﺪازہ آ راﺋﯽ اور ﺗﻘﺮر ؛
ﻣﺎﺣﻮل ﻣیں ﭘڑھﺎﻧﺎ ﺟﻮ ﮐہ ان ﮐﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ
ﻃﻠﺒﺎ ﮐﻮ ﮐﻢ ﺗﺮیﻦ ﻣﻘیﺪ
ﺿﺮورﺗﻮں ﺳے ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رﮐھﺘﺎ ہﻮ ؛
ﻣﻌﺬور ﻃﻠﺒﺎ ﮐﻮ ﻣﻌﻄﻞ یﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮﻧﺎ ؛
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ﺗﻌﻠیﻤﯽ ہﻢ آ ہﻨﮕﯽ اور اﺻﻼﺣﺎت؛ اور
ﻃﻠﺒﺎ ﺟﻮ ﺣﺴیﺎﺗﯽ ،دﺳﺘﯽ/ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ یﺎ ﺑﻮﻟﻨے ﮐﯽ ﺻﻼﺣیﺖ ﻣیں ﮐﻤﯽ ﮐﺎ
ﺷﮑﺎر ہیں ان ﮐے ﻟﺌے ﻣﻌﺎون ﺳہﻮﻟیﺎت ۔

 OCRﺷﮑﺎیﺎت ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح دور ﮐﺮﺗﺎ ہے
 OCRﮐﺎ ﺷﮑﺎیﺘﻮں ﮐے ﺣﻞ ﮐﺮﻧے ﻣیں ﺑﻨیﺎدی ﻣﻘﺼﺪ ،ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﺮﻧے واﻟﻮں ﮐے
اﻣﺘیﺎزی ﺳﻠﻮک ﮐے اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻮ ﻓﻮراﹰ ،ایﻤﺎﻧﺪاراﻧہ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮر ﭘﺮرﻓﻊ ﮐﺮﻧﺎ
ہے ۔
 OCRﻧے ﻣﺤﺴﻮس ﮐیﺎ ہے ﮐہ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐے ﺣﻞ ﮐﺎ ﺑہﺘﺮیﻦ راﺳﺘہ ﻃﻠﺒﺎ،
واﻟﺪیﻦ ،ﮐﻤیﻮﻧٹﯽ ﮔﺮوﭘﻮں ،اﺳٹیٹ اور ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ایﺠﻨﺴیﻮں،
اﺳﮑﻮﻟﻮں اور ﮐﺎﻟﺠﻮں ،ﺳﺐ ﮐﻮ ﺳﺎﺗھ ﻟے ﮐﺮ ﭼﻠﻨے ﮐﺎ ہے ۔
 OCRﺷﮑﺎی ات ﮐے ﺣﻞ ﮐے ﻟﺌے ﮐﺌﯽ ﻃﺮح ﮐے ﻃﺮیﻘے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﺗﺎ ہے ،ج ن
ﻣیں ﺷﮑﺎیﺖ ﮐے ﺟﻠﺪ ازاﻟے ﺳے ﻟے ﮐﺮ ﺗﺤﻘیﻘﺎت ﮐﺮﻧﺎ اور ﺟﻦ اداروں ﮐے ﺧﻼف
ﺷﮑﺎیﺖ ہﻮ ،ان ﮐے ﺳﺎﺗھ رﺿﺎﮐﺎراﻧہ ﺗﮑﻤیﻞ ﺣﮑﻢ ﮐے ﺳﻤﺠھﻮﺗے ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ہے-

ﺟﺐ  OCRﺗﻌیﻦ ﮐﺮﻟیﺘﺎ ہے ﮐہ رﺿﺎﮐﺎراﻧہ ﻃﺮیﻘﻮں ﺳے ﺗﻌﻤیﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧہیں ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﻮ اس ﮐے ﺑﻌﺪ ہﯽ وہ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐے
ذریﻌہ ﺗﻌﻤیﻞ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎہے یﺎ ﭘھﺮ اس ﻃﺮح ﮐے ﮐیﺴﻮں ﮐﻮ اﻣﺮیﮑﺎ ﮐے
ﻣﺤﮑﻢ ۂ اﻧﺼﺎف ﮐے ﺣﻮاﻟہ ﮐﺮدیﺘﺎ ہے ۔ اس ﻃﺮح ﮐﯽ ﻧﺮم روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎﺗﯽ
ہے ﮐہ :OCR
ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐے
ﮐﺮﺳﮑے ؛

آ ﻏﺎز ﻣیں ﺑﺮوﻗﺖ اور م ؤ ﺛﺮ ﻣﺪاﺧﻠﺖ

اﻣﺘیﺎز ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﻤیﻞ ﮐﺮواﻧے ﭘﺮ ﺗﻮﺟہ ﻣﺮﮐﻮز ﮐﺮﺳﮑے ؛
اور
اﺳﮑﻮل ﮐے ﻋہﺪہ
ﻃﻠﺒﺎ ،واﻟﺪیﻦ اور
ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ` ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺮدار ﺑﻨﺎ ﺳﮑے ۔
 OCRﺗﻌﻤیﻞ ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺟﺎﺋﺰے اﻧﺠﺎم دیﺘﺎ ہے
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داروں ﮐﻮ ﺷﮑﺎیﺘﻮں ﮐے ﺣﻞ

ایﺠﻨﺴﯽ ﮐے ذریﻌہ ﺷﺮوع ﮐﺌے ﮔﺌے ﮐیﺲ ،ﺟﻦ ﮐﻮ " ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰے " ﮐہﺘے
ہیں OCR ،ﮐﻮ ان ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﻮں ﮐے ﻟﺌے وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاہﻢ
ﮐﺮﺗے ہیں ﺟﻮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺷﺪیﺪ  ،وﺳﻌﺖ ﮐے ﻟﺤﺎظ ﺳے ﻗﻮﻣﯽ ،یﺎ ﺟﻮﻧﺌے ﻧﺌے وﺟﻮد
ﻣیں آ رہے ہﻮں ۔
ہﺪف ﺷﺪہ ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰے  OCRﮐے وﺳﺎﺋﻞ ﮐے اﺛﺮ ﮐﻮ ﺑےﺣﺪ زیﺎدہ ﺑڑھﺎﺗے اور
ﻧﻔﺎذی ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﻮ ﻣﺘﻮازن ﮐﺮﺗے ہیں ۔ ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰے اس ﺑﺎت ﮐﻮ یﻘیﻨﯽ ﺑﻨﺎﺗے
ہیں ﮐہ ﻏیﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮوپ ،ﻣﺜﻼﹰ ﺑےﺣﺪ ﻏﺮیﺐ یﺎ ﻏیﺮ اﻧﮕﺮیﺰی ﺑﻮﻟﻨے واﻟے
اﻓﺮاد ،ﺟﻮ ﺷﺎیﺪ ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے ﺑﺎرے ﻣیں ﮐﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﮐھﺘے ہﻮں ،ﮐے ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق
ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ہﻮ ۔
 OCRﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑہ یہ ﺑھﯽ دﮐھﺎﺗﺎ ہے ﮐہ ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰوں ﮐے
ہﺪف ﮐے ﻣﺤﺘﺎط ﺗﻘﺮ ر ﺳے ﺗﻘﺮیﺒﺎﹰ ہﻤیﺸہ ہﯽ ﺟﻦ ﮐے ﺧﻼف ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ہﻮ ،ان ﮐﻮ ﭘﺎﻟیﺴﯽ یﺎ ﭘﺮوﮔﺮام ﻣیں ایﺴﯽ ﺗﺒﺪیﻠیﺎں ﻻﻧﺎ ﭘڑﺗﯽ ہیں ﺟﻦ
ﺳے ﮐہ ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ﺑڑی ﺗﻌﺪاد ﮐﻮ ﻓﺎﺋﺪہ ﭘہﻨﭽﺘﺎ ہے — ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﮑﺎیﺎت ﮐے ﮐہ ﺟﻦ
ﭘﺮ درﺳﺘﮕﯽ ﮐے اﻗﺪاﻣﺎت ﺳے ﺷﺎیﺪ ﺻﺮف ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﻮ ہﯽ ﻓﺎﺋﺪہ
ہﻮﺗﺎ ہﻮ ۔
 OCRﺗﻌﻤیﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰوں ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﮐے ﻣﺨﺘﻠﻒ ذراﺋﻊ ﺑﺸﻤﻮل ﺳﺮوے
ﮐے اﻋﺪاد و ﺷﻤﺎر اور ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﮔﺮوﭘﻮں ،ذراﺋﻊ اﺑﻼغ اور ﻋﻮام
ﮐﯽ ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮدہ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ ﺑﻨیﺎد ﭘﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﺗﺎ ہے ۔

 OCRﻧے اس ﻃﺮح

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮ ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﺟﺎﺋﺰے ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺌے ہیں ﺟیﺴے:
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠیﻢ اور ﻟﻮ-ٹﺮیﮏ )  (low-trackﮐﻮرﺳﻮں ﻣیں اﻗﻠیﺘﯽ
ﻃﻠﺒﺎ ؛
اﻧﮕﺮیﺰی زﺑﺎن ﺳیﮑھﻨے واﻟے ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ،ﻣﺘﺒﺎدل — زﺑﺎن ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮏ
دﺳﺘﺮس ﺗﺎﮐہ وہ اﺳﮑﻮل اﺿﻼع ﮐے ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﺳے ﻓﺎﺋﺪہ
اٹھﺎ ﺳﮑیں ؛
ﻣﻌﺬور ﻃﻠﺒﺎ ﮐے ﻟﺌے ﻣﻔﺖ اور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻮاﻣﯽ ﺗﻌﻠیﻢ ؛
اﻗﻠیﺘﯽ ﻃﻠﺒﺎ ﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ اور ﭘﺮاﺳﺘﻌﺪاد اور دوﺳﺮے ﺟﺪیﺪ ،روزﮔﺎر ﻣہﯽ ا
ﮐﺮﻧے واﻟے ﮐﻮرﺳﻮں ﺗﮏ دﺳﺘﺮس ؛
ﻧﺴﻠﯽ ایﺬا رﺳﺎﻧﯽ ؛
ﺟﻨﺴﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﺎرﺣﺎﻧہ ﻣﺎﺣﻮل ؛ اور
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اﻋﻠﯽ ﺗﻌﻠیﻢ اور ﺑﻨیﺎدی اور ﺛﺎﻧﻮی اﺳﮑﻮﻟﻮں ﮐے ﻧﻈﺎﻣﻮں ﻣیں ﻋﻠیﺤﺪﮔﯽ
ﻧہ ﮐﺮﻧﺎ ۔
 OCRاس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻤﺠھﺘﺎ ہے ﮐہ وﻓﺎﻗﯽ،اﺳٹیٹ اور ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ
ایﺠﻨﺴیﺎں ،ﻧیﺰ واﻟﺪیﻦ اور دوﺳﺮے دﻟﭽﺴﭙﯽ رﮐھﻨے واﻟے ﻓﺮیﻖ ،ﻣﺴﺎوی ﻣﻮاﻗﻊ
اور ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﻣہﯽ ا ﮐﺮﻧے ﮐﺎ ایﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻘﺼﺪ رﮐھﺘے
ہیں ۔

 OCRاﭘﻨﯽ اور ان ﻓﺮیﻖ وں اور

ﺷﺮاﮐﺖ داروں

ﮐﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣہﺎرت ﺳے م ؤ ﺛﺮ ﺣﻞ ﻧﮑﺎﻟﺘﺎ ہے ﺟﻦ ﻣیں ﺗﻌﻠیﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳے ﻣﻀﺒﻮط اور
م ؤ ﺛﺮ ﺗﺪاﺑیﺮ ﺷﺎﻣﻞ ہیں ﺟﻮ ﮐہ ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﺎ ﮐے ﻟﺌے ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣیں اﺿﺎﻓہ
ﮐﺮﺗﯽ ہیں-
 OCRﮐﯽ ٹیﮑﻨیﮑﻞ اﻣﺪاد ﻟﻮﮔﻮں اور اداروں ﮐﯽ اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮﺗﯽ ہے
 OCRﮐﯽ ٹیﮑﻨیﮑﻞ اﻣﺪادی ﮐﻮﺷﺸﻮں ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﯽ
ﺧﻼف ورزی ﮐﻮ روﮐﻨﺎ ہے -یہ ﮐﺎم ﺟﻦ ﮐے ﺧﻼف ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ہﻮ ،ان ﮐﻮ
ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﻤیﻞ ﮐﺮﻧے ﻣیں اور ﻓﺎﺋﺪہ اٹھﺎﻧے واﻟﻮں ﮐﻮ ان ﮐے ﺣﻘﻮق ﮐﻮ
ﺳﻤﺠھﻨے ﻣیں ﻣﺪد دیﻨے ﺳے اﻧﺠﺎم دیﺎ ﺟﺎﺗﺎہے ۔ اس ﭼیﺰ ﮐﻮ ﻧﻈﺮ ﻣیں رﮐھﺘے
ہﻮﺋے ﮐہ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے ذریﻌہ ﻻﮐھﻮں )ﻣﻠیﻦ( ﻃﻠﺒﺎ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﮐیﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ہے OCR ،ﺟﺎﻧﺘﺎ ہے ﮐہ ﺗﻨہﺎ اس ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺸیں ،ﺗﻌﻠیﻢ ﻣیں ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ روﮐﻨے ﮐے ﻟﺌے ﮐﺎﻓﯽ ﻧہیں ہیں ۔ ﻃﻠﺒﺎ ،واﻟﺪیﻦ اور ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣﺎہﺮیﻦ
ﻣیں ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻣﺘیﺎز ﮐﻮ ﭘہﻠﯽ ﺑﺎر ہﯽ واﻗﻊ ہﻮﻧے ﺳے ہﯽ روﮐﻨے ﮐے ﻟﺌے ﻋﻠﻢ
اور ﺻﻼﺣیﺖ ہﻮﻧﯽ ﭼﺎہﺌے ۔
 OCRﺷﮑﺎیﺖ ﺣﻞ ﮐﺮﻧ ے ﮐﯽ ﮐﺎررواﺋﯽ یﺎ ﺟﺎﺋﺰے ﮐﯽ ﺗﻌﻤیﻞ ﮐے دوران اداروں ﮐﻮ
ﺗﻌﻤیﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﻧے ﮐے ﻟﺌے ﻣﺪد ﻓﺮاہﻢ ﮐﺮﺗﺎہے ۔ اس ﮐے ﻋﻼوہOCR ،
ایﮏ ﭘﺮزور اور ﺟﺎﻣﻊ ٹیﮑﻨیﮑﻞ اﻣﺪاد ﮐﺎ وﺳیﻊ ﺗﺮ ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮیﻘﻮں ﺳے
ﭼﻼﺗﺎہے ،ﺟﺲ ﻣیں ﺑﺮﻣﺤﻞ ﺻﻼح و ﻣﺸﻮرہ ،ﺗﺮﺑیﺘﯽ ﮐﻼﺳیں ،ورﮐﺸﺎپ ،ﺟﻠﺴے اور
ﮐﺎﻧﻔﺮﻧﺴﻮں ﻣیں ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ہے ۔
 OCRاﻣﺪاد ﺳے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻔﺴﺎرات
اور درﺧﻮاﺳﺘﻮں ﮐﺎ ﺑھﯽ ﺟﻮاب دیﺘﺎہے ﺟﻮ وﻓﺎﻗﯽ ایﺠﻨﺴیﻮں ،اﺳٹیٹ اور
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ایﺠﻨﺴیﻮں ،ﮐﻤیﻮﻧٹﯽ ﮔﺮوﭘﻮں ،واﻟﺪیﻦ ،ﻃﻠﺒﺎ اور ﻋﻮام ﺳے
ﻣﻮﺻﻮل ہﻮﺗے ہ ی ں-
ﺑہﺖ ﺳے  OCRدﻓﺎﺗﺮ ﻧے ہﻤﺎرے ﺷﺮاﮐﺖ داروں  ،ﻣﻔﺎد ﺑﺮداروں اور ﻋﻮام ﮐﻮ
زیﺎدہ ﺑہﺘﺮ ﺟﻮاﺑﺪہﯽ ﮐے ﻟﺌے ﮔﺎہﮏ ﺧﺪﻣﺎت )  (customer serviceﺟﻤﺎﻋﺘیں
ﺑﻨﺎ رﮐھﯽ ہیں ۔  OCRﻧے اﭘﻨﺎ ایﮏ ہﻮم ﭘیﺞ http://www.ed.gov/ocr
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ﮐیﺎ ہے ،ﺟﺲ ﮐﻮ ﻣﺤﮑﻤۂ ﺗﻌﻠیﻢ ﮐﯽ ویﺐ ﺳﺎﺋٹ ﺳے ﺑھﯽ ﻣﻨﺴﻠﮏ ﮐیﺎ
ﮔیﺎ ہے ۔
آ ﮔے آ ﻧے واﻟے ﭼیﻠﻨﺞ
اﮔﺮﭼہ ہﻢ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘے ہیں ﮐہ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے ﻧﻔﺎذ ﺳےﺑہﺘﺮی
آ ﺋﯽ ہے ،ﻟیﮑﻦ ﭘھﺮ ﺑھﯽ اس ﻣﻠﮏ ﻣیں ﮐﭽھ ﻟﻮگ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳے
ﻏیﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺤﺮوم ہیں ۔ ﭘﺎﻟیﺴیﺎں اور روﺷیں ﺟﻮ ﻣﻌﺬور اﻓﺮاد،
ﺧﻮاﺗیﻦ ،ﺿﻌیﻒ اﻣﺮیﮑﻨﻮ ں اور ﻧﺴﻠﯽ اور ﻟﺴﺎﻧﯽ اﻗﻠیﺘﻮں ﮐﻮ ﻣﺒﺎرزت ﻃﻠﺐ
ﮐﻮرﺳﻮں اور ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﻣیں ﺷﺮﮐﺖ ﺳے روﮐﺘے ہیں  ،آ ج ﺑھﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ہیں ۔ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻤیﻠﯽ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﮐے ﻣﻘﺎﺻﺪ — یﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎوی
دﺳﺘﺮس ،ﺗﻌﻠیﻤﯽ ﻣہﺎرت ،اور ﺗﻤﺎم ﻃﻠﺒﺎ ﮐے ﻟﺌے اﻋﻠﯽ ﻣﻌیﺎر — ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐﺎ
ﻋہﺪ ایﮏ ایﺴﯽ ﺳﺮﻣﺎیہ ﮐﺎری ہے ﺟﻮ ﻻزﻣﺎﹰ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎہﺌے ،اﮔﺮ ہﻤیں
اﻣﺮیﮑہ ﮐے ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﻮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻨﺎﻧﺎ ہے ۔
 OCRﺳے راﺑﻄہ ﮐﺮﻧﺎ
 OCRﮐے ﻗﻮﻣﯽ ہیڈﮐﻮارٹﺮز ﻣیں ﮔﺎہﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﺎﻋﺖ  OCRﮐﯽ ہﺎٹ ﻻﺋﻦ
ﭘﺮ ﺟﻮاب دیﺘﯽ ہے ۔ راﺑﻄہ ﮐﺮﻧے واﻟے ہﺎٹ ﻻﺋﻦ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﻋیﺖ ﮐے
ﻣﺴﺌﻠﻮں ﮐے ﺑﺎرے ﻣیں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﺮﺗے ہیں ﺟﻦ ﮐﺎ ﺗﻌﻠﻖ وﻓﺎﻗﯽ
ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﻗﻮاﻧیﻦ اور  OCRﮐﯽ ﭘﺎﻟیﺴیﻮں اور رہﻨﻤﺎ ﺧﻄﻮط ﺳے ہے ،ﻧیﺰ
 OCRﮐے ﻧﻔﺎذی ﭘﺮوﮔﺮام ﮐے ﺑﺎرے ﻣیں ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧے ﮐے ﻟﺌے ﮐﺮﺗے ہ یں۔
اﮔﺮ آ پ ان ﻗﻮاﻧیﻦ ﮐے ﺑﺎرے ﻣیں ﻣﺰیﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہﺘے ہیں ﺟﻮ
ﮐہ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﺎ دﻓﺘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﺗﺎ ہے ،یﺎ یہ ﮐہ ﺷہﺮی ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺷﮑﺎیﺖ ﮐﺲ
ﻃﺮح درج ﮐﺮاﺋﯽ ﺟﺎﺋے ،یﺎ ٹیﮑﻨیﮑﻞ اﻣﺪاد ﮐﺲ ﻃﺮح ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋے ،ﺗﻮ آ پ
اﭘﻨﯽ اﺳٹیٹ ی ا.یﻮ-ایﺲ۔ ٹیﺮیٹﺮی ) (U.S. Territoryﻣیں ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮ
اﻧﺠﺎم دیﻨے واﻟے
ﭘﺮ راﺑﻄہ ﮐﺮیں:

ﻧﻔﺎذی دﻓﺘﺮ ﺳے راﺑﻄہ ﮐﺮ ﺳﮑﺘے ہیں -ﻧﻔﺎذی دﻓﺎﺗﺮ ﺳے اس ﭘﺘہ

http://www.ed.gov/ocr/contactus.html
ﻣﺰیﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐے ﻟﺌے :
 OCRہﺎٹ ﻻﺋﻦ 1-800-421-3481 :؛ TDD: 877-521-2172
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OCR@ed.gov
http://www.ed.gov/ocr
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: ای ﻣیﻞ
: ویﺐ ﺳﺎﺋٹ

