ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਕਾਨੰ ਨ K-12 ਪਬਵਿਕ ਸਕਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਿਾਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੰ ਿਰਵਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ| ਭੇਿਭਾਿ ਇਿੱ ਕ
ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਨਾਿਾਇਜ਼ ਿਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਕ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਸਮਹ ਿਾ ਭਾਗ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ, ਵਿਸਨੰ ਕਾਨੰ ਨ
ਿੁਆਰਾ ਰੱ ਖਿਆ ਜਮਾਤ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ|
ਇਿੱ ਕ ਰਿੱ ਵਿਅਕ ਿਮਾਤ ਿੋ ਕਾਂ ਿਾ ਸਮਹ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਿ ਅਤੇ ਰਾਿ ਕਾਨੰ ਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਭੇਿਭਾਿ
ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਿਅਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ| ਇਹ ਸਮਹ ਿਾਵਸ਼ੰ ਗਟਨ ਕਾਨੰ ਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ਹਨ:1
ਨਸਿ ਅਤੇ ਰੰ ਗ

ਯੌਨ ਵਨਰਿਾਰਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੜ੍ਹ

ਵਿੰਗ ਿਵਹਜ਼ਾ

ਿਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ

ਵਿੰਗ ਪਛਾਣ

ਵਿੰਗ

ਿੈਟਰਨ ਿਾਂ ਵਮਿਟਰੀ ਸਵਥਤ

ਅਪਾਹਿਤਾ

ਵਸਵਿਿਾਈ ਵਿਿੱ ਤੇ ਕੁਿੱ ਤੇ ਿਾਂ ਸੇਿਾ ਿਾਨਿਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ

ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਖਵਰੋਧਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਕਿਾਂ ਨੰ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਿਈ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ| ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਿਾ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਿਿ ਿਤੀਰਾ
ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ:
1.

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ‘ਤੇ ਅਿਾਵਰਤ, ਅਤੇ

2.

ਇਿੱ ਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਕਾਫੀ ਗੰ ਭੀਰ|

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਰਵਮਆਨ ਿਤੀਰਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ-ਤੋਂ-ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਤੀਰਾ, ਅਤੇ ਸਕਿ ਮਵਹਮਾਨ
ਸ਼ਾਵਮਿ ਕਰਿਾ ਿਤੀਰਾ|
ਖਵਰੋਧਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਿਿੋਂ ਿਤੀਰਾ, ਵਿਆਪਕ, ਿਾਂ ਵਜ਼ਿੱ ਿੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਿੋ ਵਕ ਸਕਿ ਿੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਿਾਂ ਮੌਵਕਆਂ
ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਿਈ, ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਿਾਭਾਂ ਿਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਿਾ ਹੈ| ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਵਕਆਂ
ਨਾਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਸਕਿੀ ਿੀਿਨ ਨੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ| ਭੌਵਤਕ ਵਬਮਾਰੀ, ਸਕਿ ਿਾਣ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਿਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਿਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਪਤਨ
ਇਿੱ ਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿੇ ਵਚੰ ਨਹ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ|

1
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ਅਵਿਆਏ 28A.642 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642| ਅਵਿਆਏ 28A.640 RCW,

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.640| ਅਵਿਆਏ 49.60 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60|
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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਪ ਿੈ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਮਕੀਆਂ, ਨਾਮ ਨਾਿ ਬੁਿਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਭੌਵਤਕ ਹਮਿਾ, ਿਾਂ ਹੋ ਅਮਿ
ਿੋ ਭੌਵਤਕ ਿਮਕੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਿਾਂ ਿਿੀਿ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ| ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਿਾ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾ ਕੋਈ ਇਰਾਿਾ ਨਾ ਹੋਿੇ ਿਾਂ
ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਸੰ ਚਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਇਿੱ ਕ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ‘ਤੇ ਹੋਿੇ| ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਿੱ ਕ-ਸਮਾਂ ਿਾਰਿਾਤ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿੀ ਪੈਿਾ ਹੋ ਸਕਿੀ
ਹੈ|

ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ-ਸਿਾਗਤੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਹੈ ਿੋ ਸੁਭਾਓ ਵਿਿੱ ਚ ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ (1) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼
ਕਰਿਾਉਣ ਿਈ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨਾ ਵਕ ਉਹ ਿਾਪਸੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੁਿੱ ਝ ਪਾਉਣ ਿਈ ਨਾ-ਸਿਾਗਤੀ ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਿਤੀਰੇ ਿਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਿਈ ਝੁਕ ਿਾਣ –
ਉਿਾਹਰਣ ਿੇ ਿਈ, ਿੇਡ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਗਰੇਡ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਥਾਨ, ਿਾਂ (2) ਿਤੀਰਾ ਸਵਹਨਸ਼ੀਿਤਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਸਵਿਅਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿਿ
ਵਿੰ ਿੀ ਹੈ ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ|
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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾਂ ਸਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਯੌਨ ਿੀ ਬੇਪਰਿਾਹੀ, ਯੌਨ ਵਨਰਿਾਰਨ, ਵਿੰਗ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਿਾਂ ਵਿੰਗ ਿਵਹਜ਼ਾ
ਿਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ| ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੀਆਂ ਉਿਾਹਰਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ:
•

ਇਿੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਯੌਨ ਉਪਕਾਰਾਂ ਿਈ ਿਬਾਓ ਪਾਉਣਾ

•

ਯੌਨ ਸੁਭਾਓ ਿੀ ਨਾ-ਸਿਾਗਤੀ ਛੋਹ

•

ਯੌਨ ਿਾਿੇ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਪਾਠ, ਈਮੇਿ, ਿਾਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿੰ ਡਣਾ

•

ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਮਿੌਿ ਕਰਨੇ, ਅਫਿਾਹ ਉਡਾਉਣੀ, ਿਾਂ ਸੁਝਾਓ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਿੇਣਾ

•

ਭੌਵਤਕ ਵਹੰ ਸਾ, ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਿ ਹਨ ਬਿਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਹਮਿਾ

ਯੌਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਵਿਿਹਾ ਪਾਵਿਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ ਿਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਸਰੋਤ:
www.k12.wa.us/Equity/Districts/SexualHarassment.aspx।

ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਿਵਕ ਸਕਿਾਂ ਨੰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਿੇ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਨਾਿ ਿਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿੀ, ਸੀਵਿਿ
ਅਵਿਕਾਰ ਕਾਨੰ ਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੇ ਵਿਰੁਿੱ ਿ ਿਾਿ ਰਿੱ ਵਿਆ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਹਨ| ਉਿੋਂ ਿੀ ਿਿੋਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਨਾਿ ਸਕਿ ਿੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿਮਕੀ, ਅਤੇ ਿਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ (HIB) ਪਾਵਿਸੀ ਿੇ ਤਵਹਤ ਗਿਤ ਿਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ, ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਿੇਕਰ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ|
ਂ ੀਅਕਸਰ, ਸਕਿ ਨੰ ਇਸ ਵਕਸਮ ਿੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਈ ਿਾਿ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਵਿਿਹਾਰ ਸਕਿ ਿੇ ਐਟ
ਿਿੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਿਾਂ HIB ਪਾਵਿਸੀ ਿੁਆਰਾ ਿੀ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ| ਸਕਿ ਿੇ ਸਟਾਿ ਨੰ ਸੰ ਭਾਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ –
ਵਿੰ ਨਾ ਿਿਿੀ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਿਿੱਗਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਿਾਨਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਿੱ ਕ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ
ਕਰਿਾਉਂਿੇ|
ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂਚ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਿ ਨੰ ਵਿਿਹਾਰ ਨੰ ਰੋਕਣ ਿਈ ਿਿਿੀ
ਕਾਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾ ਅੰ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ| ਸਕਿ ਨੰ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਿੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ|

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਪਰਤੀਖਕਖਰਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
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ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਵਿੰ ਨਾ ਿਿਿੀ ਹੋਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਪਤਾ ਿਿੱਗਿਾ ਹੈ ਿਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਿਾਨਣਾ
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ – ਚਾਹੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਿੱ ਕ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿੀ ਕਰਿਾਉਂਿੇ| ਇਹ ਿਾਂਚ ਡੰ ਘੀ, ਵਨਆਈ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਹੋਣੀ

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ

ਪੰ ਨਾ 3ਿਾ 4

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ| ਸਕਿ ਸਟਾਿ ਨੰ ਿਿੋਂ ਿੋ ੜ੍ ਹੋਿੇ, ਚਾਹੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਾਂਚ ਿੇ ਪਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਂ, ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਿੀ
ਿੀ ਿੋ ੜ੍ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ|
ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂਚ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਿ ਨੰ ਵਿਿਹਾਰ ਨੰ ਰੋਕਣ ਿਈ ਿਿਿੀ
ਕਾਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾ ਅੰ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ|
ਸਕਿ ਨੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ:

1.

ਸਕਿ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੇ ਅਸਰ ਿਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ

2.

ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ|

ਸਕਿ ਨੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾਂ ਸਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਿਿਾਬੀ ਇਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ ਿੀ ਗਿੱ ਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂਚ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਵਿਆ ਹੈ|
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