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ਉਤਪੀੜਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੰ ਮੇਲਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ
ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ - ਜਦਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ� ਦਾ
ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨ� ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵ� ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਯੌਨ ਅਨੁਕੂਲਨ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਉਤਪੀੜਨ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਤ� ਉਹ ਸਮਿਲੰਗੀ ਪੁਰਸ਼�, ਸਮਿਲੰਗੀ ਔਰਤ�, ਦੋਿਲੰਗੀ ਅਤੇ ਿਲੰਗਹੀਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਜਾਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸਮੂਹ� ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ
ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼, ਜੋ “ਿਪਆਰੇ ਸਹਾਇਕ” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ�, ਕਾਲਜ� ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਉਤਪੀੜਨ,
ਯੌਨ ਅਤੇ ਿਲੰਗ-ਅਧਾਿਰਤ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਿਵਕਲ�ਗਤਾ ਉਤਪੀੜਨ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ

ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਪਰ੍ਤੀਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨ� ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
ਹੋਰ ਜਤਨ� ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ, ਅਿਧਆਪਕ�, ਕੋਚ� ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਿਜਕ ਲੀਡਰ� ਨੂੰ
ਉਪਕਰਨ� ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੰ ਮੇਲਨ ਉਹਨ� ਤਰੀਿਕਆਂ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇ ਇਕੱਠ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰ ਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਤਨ� ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਸਾਡੀ ਿਮਿਥਆ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੇਵਲ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ� ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇੱਕ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੈ,” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਨ� ਿਕਹਾ। “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ
ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਸੱਖਣ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

“ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇਸਲਈ
ਉਤਪੀਿੜਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਿਭੰ ਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ� ਵੱਖ
ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਲਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾ�ਦਾ ਹ,ੈ ” ਅਮਰੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ ਅਰਨ� ਡੰ ਕਨ ਨ� ਿਕਹਾ। “ਜੋ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤ� ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ� ਉਤਪੀਿੜਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਤੁਸ�
ਇਕੱਲੇ ਨਹ� ਹੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ

ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ,” ਡੰ ਕਨ ਨ� ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ।
“ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਧਮਕਾਏ ਹੋਏ ਜ� ਉਤਪੀਿੜਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਪੜਹ ਨਹ� ਸਕਦੇ,”
ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਸਿਲਨ ਅਲੀ ਨ� ਿਕਹਾ। “ਅਸ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਦ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਭਾਗ ਨ� ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨ� ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ�

ਅਤੇ ਕਾਲਜ� ਿਵੱਚ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਆਪਕ

ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋ ਿਵੱਚ ਕਈ ਜਤਨ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। 2009 ਿਵੱਚ, ਿਵਭਾਗ ਨ� ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ ਅੰ ਤਰ-ਏਜੰ ਸੀ
ਕਾਰਜ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਿਖਆ, ਿਨਆਂ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵ�, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਂਤਿਰਕ ਿਵਭਾਗ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨ� ਿਵੱਚ, ਓਬਾਮਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ ਨ� ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਸੰ ਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਪ ਬੁਲ�ਗ ਨਾਓ ਮੁਿਹੰ ਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਰਜਕਰਮ� ਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ www.bullyinginfo.org ਦੋਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਓਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਿਵਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ�, ਜੋ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/aboutocr.html ਤੇ ਜਾਓ। “ਿਪਆਰੇ ਸਹਾਇਕ”
ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201010.html ਤੇ ਜਾਓ।
###

