
ਭੇਦਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰੀਏ 


ਭੂਮਿਕਾ 

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ (ਓਸੀਆਰ) ਪੰਜ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਈਡੀ)
ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮਾਂ 

ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਮੂਲ ਕੌਮੀਅਤ, ਲਿੰਗ, ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ
ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਿਲ 
ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਆਫ 1964 ਦੇ ਖੰਡ VI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਅਤੇ
ਮੂਲ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਜਤ ਹੈ; 1972 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡ IX ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਜਤ ਹੈ;
ਰਿਹੇਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 504 ਅਤੇ ਅਮੇਰਿਕੰਸ 
ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟਿਸ ਐਕਟ ਆਫ 1990 (ਖੰਡ II ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ 
ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ, ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਖੰਡ
II ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਜਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਏਜ
ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਫ 1975 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ 
ਵਰਜਤ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ 
ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੁਢਲੇ
ਅਤੇ ਅਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮਾਂ, ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ,
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਰਾਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ ਤਕ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਦਾਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨਾਂ, ਲਾਭਾਂ
ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਭਰਤੀ, ਵਿੱਤੀ
ਅਨੁਦਾਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ-ਕ੍ਰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ,
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ,
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਸਰਤ, ਆਵਾਸ
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਓਸੀਆਰ ਬੋਆਏ ਸਕਾਉਟਸ ਆਫ ਅਮੇਰਿਕਾ ਇਕਵਲ ਐਕਸੈਸ ਐਕਟ,
ਐਲਿਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਸਕੈਂਡਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ
ਸਮਾਜਕ ਮੁਢਲੇ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਜਕ ਅਮੁੱਖ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ, ਬੋਆਏ ਸਕਾਉਟਸ ਨਾਲ
ਸੰਬੱਧ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਡ ਦੇ ਖੰਡ 36 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ 
ਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਤੰਬਰ 2010 



ਭੇਦਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਸੰਘੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਸਲ,
ਰੰਗ, ਮੂਲ ਕੌਮੀਅਤ, ਲਿੰਗ, ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ, ਮੁਢਲੇ ਜਾਂ ਅਮੁੱਖ
ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੋਆਏ ਸਕਾਉਟਸ ਆਫ
ਅਮੇਰਿਕਾ ਇਕਵਲ ਐਕਸੈਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਓਸੀਆਰ ਦੁਆਰਾ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਥਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 180 ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ 

ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਓਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ 
ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 



ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦ ੇ ਇੱਛਕ 	  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ  ਇਨਹਾ ਂ ਦ ਜਰੀਏ  ਆਪਣੀ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਕਰ  ਸਕਦ ੇ ਹਨ: 

ਮਲ  ਜਾ ਂ ਫਕਸ:  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ  ਆਪਣਾ  ਪੱਤਰ  ਡਾਕ  ਦਆਰਾ  ਭਜ  ਸਕਦ ੇ ਹਨ  ਜਾ
ਫਕਸ  ਦਆਰਾ  ਭਜ  ਸਕਦ ਹਨ  ਜਾ ਂ ਓਸੀਆਰ  ਦ ੇ ਤਾਮੀਲ  ਦਫਤਰਾ ਵਿੱਚ  ਉਪਲੱਬਧ  
ਓਸੀਆਰ ਦ ਭਦਭਾਵ  ਸਬਧੀ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਫਾਰਮ  ਦਾ  ਉਪਯਗ  ਕਰ  ਸਕਦ ਹਨ 
(ਓਸੀਆਰ ਦ ੇ ਦਫਤਰਾ ਂ ਦੀ  ਸਚੀ  ਬਰਸ਼ਰ  ਵਿੱਚ  ਦਖ)।  ਕਿਰਪਾ  ਕਰਕ ੇ ਆਪਣ ਪੱਤਰ 
ਵਿੱਚ  ਇਨਹਾ ਨ ਸ਼ਾਮਲ  ਕਰ:

• 	 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ  ਦਾ  ਨਾ,  ਪਤਾ  ਅਤ,  ਜ ੇ ਸਭਵ  ਹਵ (ਹਾਲਾਕਿ  ਲਾਜ਼ਮੀ  ਨਹੀ
ਹ)  ਉਹ  ਫਨ  ਨਬਰ,  ਜਿਸ  ਤ ੇ ਕਾਰਬਾਰੀ  ਸਮ ਦ ੇ ਦਰ
 ਾਨ  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ  ਨਾਲ 
ਸਪਰਕ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  ਸਕ; 


• 	 ਕਥਿਤ  ਭਦਭਾਵ-ਪਰਨ  ਘਟਨਾ(ਵਾ)  ਤ ਂ ਪੀਡਤ  ਵਿਅਕਤੀ  ਜਾ ਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ 
ਸ਼ਰਣੀ  ਦ ਬਾਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  (ਪੀਡਤ  ਵਿਅਕਤੀ(ਆ)  ਦ ਨਾ ਦਣਾ  ਲਾਜ਼ਮੀ  ਨਹੀ
ਹ); 

•	 

• 	 ਉਚਿਤ  ਵਿਵਰਣ  ਦ ੇ ਨਾਲ  ਕਥਿਤ  ਭਦਭਾਵ-ਪਰਨ  ਘਟਨਾ(ਵਾ) 
  ਦਾ  ਬਿਓਰਾ 
ਤਾ ਂ ਕਿ  ਓਸੀਆਰ  ਸਮਝ  ਸਕ ੇ ਕਿ  ਕੀ  ਹਇਆ,  ਕਦ ਹਇਆ ਅਤ ੇ ਕਥਿਤ 

ਭਦਭਾਵ  (ਨਸਲ,  ਰਗ,  ਮਲ  ਕਮੀਅਤ,  ਲਿਗ,  ਅਪਾਹਜਪਣਾ,  ਉਮਰ  ਜਾ ਬਆਏ 
ਸਕਾਉਟਸ  ਆਫ  ਅਮਰਿਕਾ  ਇਕਵਲ  ਐਕਸਸ  ਐਕਟ)  ਦਾ  ਆਧਾਰ  ਕੀ  ਰਿਹਾ। 

ਈ-ਮਲ:  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਠਾ ਂ ਦਿੱਤ ੇ ਈ-ਮਲ  ਪਤ ੇ ਤ 		ਆਪਣੀ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਭਜ  ਸਕਦ
ਹਨ:  ocr@ed.gov।  ਉੱਪਰ  ਦੱਸੀ  ਗਈ  ਪਰਕਰ	 ਿਆ  ਦਾ  ਪਾਲਣ  ਕਰ। 

ਆਨਲਾਈਨ:  ਓਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ 	  ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਦਰਜ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ  ਹਠਾ
ਦਿੱਤੀ  ਵਬਸਾਈਟ  ਤ ੇ ਓਸੀਆਰ  ਦ ਇਲਕਟਰਾਨਿਕ  ਫਾਰਮ  ਦੀ  ਵਰਤ ਕਰ  ਸਕਦੇ 
ਹਨ:  http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html. 

ਜਿਨਹਾ ਂ ਦਾ  ਵਰਤਮਾਨ  ਵਿੱਚ ਈ-ਮਲ  ਖਾਤਾ  ਨਹੀ ਹ,  ਉਨਹਾ ਂ ਲਈ  ਸਥਾਨੀ  ਸਮਾਜਕ 
ਪਸਤਕਾਲ ਵਿੱਚ  ਮਫਤ  ਇਟਰਨਟ  ਐਕਸਸ  ਸਵਿਧਾ,  ਅਤ ਕਈ  ਵੱਡ ਪਰਦਾਤਾਵਾ
ਦਆਰਾ  ਮਫਤ  ਈ-ਮਲ  ਖਾਤਾ  ਉਪਲੱਬਧ  ਹ।         
ਟਿੱਪਣੀ:  ਇਸ  ਬਰਸ਼ਰ  ਦ ੇ ਪਹਿਲ ੇ ਪਜ਼  ਤ ੇ ਸਚੀਬੱਧ  ਕਨਨਾ ਂ ਦ ੇ ਅਧੀਨ  ਕਿਸ ੇ ਜਾਚ-ਪਡਤਾਲ 
ਜਾ ਪਰਕਰਿਆ  ਦ ਦਰਾਨ,  ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਕਰਨ,  ਗਵਾਹੀ  ਦਣ,  ਮਦਦ  ਜਾ ਕਿਸ ੇ ਵੀ  ਤਰਹਾ
ਭਾਈਵਾਲੀ  ਕਰਨ  ਵਾਲ ੇ ਕਿਸ ੇ ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ  ਦ ੇ ਨਾਲ,  ਸਘੀ  ਵਿੱਤੀ  ਮਦਦ  ਦ ੇ ਪਰਾਪਤ  ਕਰਤਾ, 
ਕਈ  ਬਦਲਾ  ਨਹੀ ਲ ਸਕਦ ਹਨ।  ਜ ੇ ਤਹਾਨ ਲਗਦਾ ਹ ੈ ਕਿ ਜ ੇ ਇਨਹਾ ਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ੇ ਵੀ  ਕਾਰਨਾਂ 
ਤ ਬਦਲਾ  ਲਿੱਤਾ  ਗਿਆ  ਹ ਤਾ ਤਸੀ ਂ ਓਸੀਆਰ  ਵਿੱਚ 	  ਸ਼ਿਕਾਇਤ  ਦਰਜ  ਕਰ  ਸਕਦ ੇ ਹ।

ਯੁ.ਐਸ. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 
Arne Duncan 
ਸਕੱਤਰ 

ਸਿਤੰਬਰ 2010 

 ਸਸਥਾ  ਦਾ  ਨਾ ਅਤ ਥਾ,  ਜਿੱਥ ੇ ਕਥਿਤ  ਭਦਭਾਵ  ਹਇਆ  ਹਵ;  ਅਤ
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ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 

U.S. Department of Education 
Office for Civil Rights 
400 Maryland Ave. SW 
Washington, DC 20202-1100 
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ: 800-421-3481
ਫੈਕਸ: 202-453-6012 
ਟੀਡੀਡੀ: 877-521-2172* 
ਈ-ਮੇਲ: OCR@ed.gov
ਵੈਬ: http:www.ed.gov/ocr

ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪਤੇ 
Connecticut,  Maine,  Massachusetts, Illinois,  Indiana,  Minnesota,  Wisconsin, 
New  Hampshire,  Rhode  Island,  Vermont Iowa,  North  Dakota 
Office  for  Civil  Rights,  Boston  Office Office  for  Civil  Rights,  Chicago  Office 
U.S.  Department  of  Education U.S.  Department  of  Education 
5  Post  Office  Square,  8th  Floor Citigroup  Center 
Boston,  MA  02109-3921 500  W.  Madison  St.,  Suite  1475 
ਫਨ:  617-289-0111* Chicago,  IL  60661-7204
ਫਕਸ:  617-289-0150 ਫਨ:  312-730-1560* 
ਈ-ਮਲ:  OCR.Boston@ed.gov ਫਕਸ:  312-730-1576 

OCR.Chicago@ed.gov
New  Jersey,  New  York,  Puerto  Rico, 

ਈ-ਮਲ:  

Virgin  Islands Michigan,  Ohio 
Office  for  Civil  Rights,  New  York  Office Office f or C ivil Ri ghts,  Cleveland O ffice 
U.S.  Department  of  Education U.S.  Department  of  Education 
32  Old  Slip,  26th  Floor 1350 Euclid Avenue, Suite 325     
New  York,  NY  10005-2500 Cleveland, OH 44115  
ਫਨ:  646-428-3800* ਫਨ:  216-522-4970* 
ਫਕਸ:  646-428-3843 ਫਕਸ:  216-522-2573 
ਈ-ਮਲ:  OCR.NewYork@ed.gov ਈ-ਮਲ:  OCR.Cleveland@ed.gov

Delaware,  Maryland,  Kentucky, Kansas,  Missouri,  Nebraska,  South 
Pennsylvania,  West  Virginia Dakota,  Oklahoma 
Office  for  Civil  Rights,  Philadelphia  Office Office f or C ivil Ri ghts,  Kansas C ity O ffice 
U.S.  Department  of  Education U.S.  Department  of  Education 
100  Penn  Square  East,  Suite  515 One Petticoat Lane    
Philadelphia,  PA  19107-3323 1010 Walnut Street, Suite 320, 3rd    
ਫਨ:  215-656-8541* Floor 
ਫਕਸ:  215-656-8605 Kansas City, MO 64106 
ਈ-ਮਲ:  OCR.Philadelphia@ed.gov ਫਨ: 81 6-268-0550* 

ਫਕਸ: 816-823-1404 Alabama,  Florida,  Georgia,  Tennessee     OCR.KansasCity@ed.gov
Office  for  Civil  Rights,  Atlanta  Office 

ਈ-ਮਲ: 
Arizon a, C olorado, New Mexico, Utah, U.S.  Department  of  Education    
Wyo ming 61  Forsyth  St.  SW,  Suite  19T70   
Office  fo r Civil Ri ghts, Denver Office Atlanta,  GA  30303-8927  

ਫਨ:  404-974-9406* U.S. D epartm ent o f Edu cation 
ਫਕਸ:  404-974-9471 Cesar E.  Cha vez Memorial Building 
ਈ-ਮਲ:  OCR.Atlanta@ed.gov 1244  Speer Blvd., Suite 310 

Denve r, CO 80204-3582 
Arkansas,  Louisiana,  Mississippi,  Texas 

303-844-5695* Office  for  Civil  Rights,  Dallas  Office ਫਨ:  

U.S.  Department  of  Education ਫਕਸ: 303-844-4303 

1999  Bryan  St.,  Suite  1620 
ਈ-ਮਲ CR.De ver@ed. ov : O n g     

Dallas,  Texas  75201-6810 Cali fornia   
ਫਨ:  214-661-9600* Offi ce fo r Civ il Rig hts, San Francisco Office 
ਫਕਸ:  214-661-9587 U.S.  Departme nt o f Education 
ਈ-ਮਲ:  OCR.Dallas@ed.gov 50 B eale St., Suite 7200 

San Fr ancisco, CA 94105-1813 North  Carolina,  South  Carolina,  Virginia, ਫਨ: 41 5-486-5555* Washington,  D.C. 415-486-5570 Office  for  Civil  Rights,  District  of           ਫਕਸ:     ਈ-ਮਲ: OCR.SanFrancisco@ed.gov
  Columbia  Office    
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U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave. SW 
Washington, DC 20202-1475
ਫੋਨ: 202-453-6020* 
ਫੈਕਸ: 202-453-6021 
ਈ-ਮੇਲ: OCR.DC@ed.gov
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Alaska, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, 
Washington, American Samoa, Guam, 
Northern Mariana Islands, Montana 
Office for Civil Rights, Seattle Office 
U.S. Department of Education 
915 Second Ave., Room 3310 
Seattle, WA 98174-1099 
ਫੋਨ: 206-607-1600 
ਟੀਡੀਡੀ: 206-607-1674 
ਫੈਕਸ: 206-607-1601 
ਈ-ਮੇਲ: OCR.Seattle@ed.gov

*TDD: 877 521 2172
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