ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਵ ਿੰ ਗ

ਸੀਵਿ

ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ

ਅਵਿਕਾਰ ਕਾਨਿੰ ਨ K-12 ਪਬਵ

ਕ ਸਕ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵ ਿੰ ਗ

ਵਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਿਾ ੀ

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਿੰ ਿਰਵਿਤ ਕਰਿਾ ਿੈ|
ਭੇਦਭਾਵ ਇਿੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਮਿ ਿੀ ਨਾਿਾਇਜ਼ ਿਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸ ਕ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਿੰ ਿੀ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਸਮਿ
ਿਾ ਭਾਗ ਿੁਿੰ ਿੇ ਿਨ, ਵਿਨਹਾਂ ਨਿੰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਮਾਤ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਵਣਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ| ਿਾਵਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਕਾਨਿੰ ਨ ਿੇ ਤਵਿਤ ਲਲਿੰਗ ਲਲਿਜ਼ਾ
ਅਤੇ ਲਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਿਨ|1
ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱ ਲਿਅਕ ਜਮਾਤ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਿੰ ਿੀ ਿੈ| ਇਿ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਰਪ ੈ ਸਕਿਾ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਮਕੀਆਂ, ਨਾਮ
ਨਾ

ਬੁ ਾਉਣਾ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਭੌਵਤਕ ਿਮ ਾ, ਿਾਂ ਿੋਰ ਅਮ

ਿੋ ਭੌਵਤਕ ਿਮਕੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਿਾਂ ਿ ੀ

ਕਰਨਾ ਿੋਿੇ|

ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ੋ ਕ ਆਪਣੇ ਵ ਿੰ ਗੀ ਅਨੁਭਿ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ

ਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਸ਼ਬਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਿਨ| ਟਰਮੀਨੋ ਾਿੀ ਿਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਮਰ,

ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਿਾਵਰਤ ਿਿੱ ਿ ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ|
ਇਿੱ ਥੇ ਕੁਿੱ ਝ ਆਮ ਿਰਤੇ ਿਾਂਿੇ ਸ਼ਬਿ ਿਨ:
ਲਲਿੰਗ ਲਲਿਜ਼ਾ ਉਸ ਢਿੰ ਗ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਿਾ ਿੈ ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵ ਿੰ ਗ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿਾ ਿੈ| ਵਿਿਿਾਰ, ਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਅਿੰ ਿਾਜ਼,
ਪੁਸ਼ਾਕ, ਵਸਿ ਾਈ ਆਿਤਾਂ, ਵਿ ਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ੋ ਕਾਂ ਿੁਆਰਾ ਵ ਿੰ ਗ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨ ਿੇ ਕੁਿੱ ਝ ਢਿੰ ਗ ਿਨ|
ਲਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਮਵਿ ਾ, ਿਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਿਾਂ ਿੋਨੋਂ, ਿਾਂ ਕੁਿੱ ਝ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣ -ਿਨਮ ਸਮੇਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਿੋਏ ਆਪਣੇ ਵ ਿੰ ਗ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਿੇ ਡਿੰ ਘੇ ਅਿੰ ਿਰਨੀ ਅਵਿਸਾਸ
ਿਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਿੀ ਿੈ|
ਲਲਿੰਗ ਨਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਿੋਣਾ ਇਿੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਿਾ ਿੈ ਵਿਸਿਾ ਵ ਿੰ ਗ
ਿੋਏ ਵ ਿੰ ਗ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਬਾਰੇ ਸਟੀਵਰਓਟੀਵਪਕ

ਵਿਜ਼ਾ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਵਕਿੇਂ ਵਿਿਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਿਾਂ ਿਨਮ ਤੋਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ
ਉਮੀਿਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਿੈ| ੋ ਕ ਵਿਨਹਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਰਸਮੀ ਵ ਿੰ ਗ ਸ਼ਰੇਵਣਆਂ ਤੋਂ

ਬਾਿਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ ਿਾਂ ਿੋਨਾਂ ਵ ਿੰ ਗਾਂ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ ਿਾਂ ਵ ਿੰ ਗ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਿਾਂਿੀ ਿੈ, ਉਿ ਵ ਿੰ ਗ ਨਾ-ਅਨੁਕ

ਿੋਣ

ਿੀਆਂ ਉਿਾਿਰਣਾਂ ਿੁਿੰ ਿੇ ਿਨ|
ਜੈਲਵਕ ਲਲਿੰਗ/ਲਲਿੰਗ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੀ ਅਿੰ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਐਨਾਟੋਮੀ, ਕਰੋਮੋਜ਼ੋਮ, ਅਤੇ ਿਾਰਮੋਨ ਿਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ ਿੈ|
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਡਰ ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਸ਼ਬਿ ਿੈ ਿੋ ਅਕਸਰ ਇਿੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ
ਿੋਨੋਂ ਿਨਮ ਸਮੇਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਆਪਣੇ ਵ ਿੰ ਗ ਨਾ
1

ਈ ਿਰਵਤਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਵਿਸਿਾ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਿਾਂ

ਵਿਜ਼ਾ, ਿਾਂ

ਰਸਮੀ ਸਿੰ ਬਿੰ ਵਿਤ ਿੋਣ ਿਾਵ ਆਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਿੁਿੰ ਿਾ ਿੈ|

ਅਵਿਆਏ 28A.642 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.642| ਅਵਿਆਏ 49.60 RCW, http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=49.60|

ਅਵਿਆਏ 392-190 WAC, http://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-190|

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵ ਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ
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ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਵ ਿੰ ਗ

ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਲਨਿੰਗ ਉਸ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ ਿੈ ਵਿਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਚ ਾ ਿਾਂਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਸਰੇ ਵ ਿੰ ਗ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਛਾਵਣਆ ਿਾਂਿਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿੇ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਪਛਾਵਣਆ ਿਾਂਿਾ ਿੈ|

ਤਰਜੀਿੀ ਨਾਮ, ਲਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਰਕਾਰਡ
ਤਰਜੀਿੀ ਨਾਮ, ਲਨਿੱਜੀ ਸਰਵਨਾਮ| ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੋ ਿਾਵਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਪਬਵ ਕ ਸਕ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੁਿੰ ਿੇ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ਕੋ
ਵਨਿੱਿੀ ਸਰਿਨਾਮ - ਉਿ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿੰ , ਿਾਂ ਉਿ ਅਤੇ ਉਸਿਾ ਿੁਆਰਾ ਬੁ ਾਏ ਿਾਣ ਿਾ ਅਵਿਕਾਰ ਿੁਿੰ ਿਾ ਿੈ| ਸਕ
ਨਾਮ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਈ ਸਟਾਿ

ਆਪਣੇ ਤਰਿੀਿੀ ਨਾਮ ਅਤੇ

ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਤਰਿੀਿੀ

ਈ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਨਾਮ ਤਬਿੀ ੀ ਿੀ ੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਿੀ| ਕ ਾਸ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਸੀਟ ਚਾਰਟ ‘ਤੇ, ਰੋ

ਿੌਰਾਨ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਕ

ਕਾ

ਵਰਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ, ਸਟਾਿ ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਤਰਿੀਿੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਸਰਿਨਾਮ ਿੀ

ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਿੀਿੀ ਿੈ|
ਸਕੂਲ ਲਰਕਾਰਡ| ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ K–12 ਵਸਵਿਅਕ ਅਨੁਭਿ ਿੇ ਵਰਕਾਰਡ ਿੋ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨਾ
ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਤੋਂ ਵ ਿੰ ਗ

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਿੇ ਿਨ; ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਨਿੰ ਸਕ

ਵਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਤਿੱ ਕ ਿਿੱ ਿਰੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਿੀ ੋ ੜ ਿੁਿੰ ਿੀ ਿੈ|

ਗੈਰ-ਦਫਤਰੀ ਲਰਕਾਰਡ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਸਵਿਆ ਿਾ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ ਿੈ| ਉਿਾਿਰਣ ਿੇ

ਈ, ਸਕ

ਈ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਤਰਿੀਿੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਨਾ

ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ, ਿੋ ਵਕ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਿਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ

ਤਰਿੀਿੀ ਨਾਮ ਵਿਿਾਇਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ|
ਦਫਤਰੀ ਲਸਲਿਆ ਲਰਕਾਰਡ ਿੋ ਵਕ ਕਾਨਿੰ ਨ ਿੁਆਰਾ
ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਾਜ਼ਮੀ ਿੁਿੰ ਿੇ ਿਨ ਉਨਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਕ

ਈ ੋ ੜ ਪੈ ਸਕਿੀ ਿੈ| ਉਿਾਿਰਣ ਿੇ

ਨਾਮ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

ਾਜ਼ਮੀ ਿੁਿੰ ਿੀ ਿੈ| ਸਕ

ਈ, ਰਾਿ ਟੈਸਟ ਨਾ

ਨਿੰ ਿਫਤਰੀ ਸਕ

ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ

ਸਿੰ ਬਿੰ ਵਿਤ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਕਾਨਿੰ ਨੀ

ਵਰਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ ਬਿ ਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ

ਿੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਨਾਮ ਤਬਿੀ ੀ ਿੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਿੈ| ਸਕ

ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵ ਿੰ ਗ ਵਨਰਿਾਰਨ ਨਿੰ ਬਿ ਣਾ

ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਿੇਕਰ ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਤਬਿੀ ੀ ਕਰਨ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਿਨ|
ਪਬਵ ਕ ਸਕ

ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਤਰਿੀਿੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਵਨਰਿਾਰਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ ਿਿ ਤਿੱ ਕ ਅਵਿਿਾ ਨਾ ਕਰਨ

ਈ ਕੋਈ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਕਾਰਨ ਨਿੀਂ ਿੁਿੰ ਿਾ|

ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਲਲਿੰਗ ਲਲਿਜ਼ਾ
ਕਿੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਿਾ ਾਂ ਿਾ ਸਟਾਇ

ਿੋ ਢਿੰ ਗ ਿਨ ਵਿਨਹਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵ ਿੰ ਗ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿੇ ਿਨ| ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕੋ

ਸਕ

ਵਿਿੱ ਚ

ਆਪਣੇ ਵ ਿੰ ਗ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਿਕਾਰ ਿੁਿੰ ਿਾ ਿੈ – ਸਕ ੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੋਡ ਿੀ ਮਿਬਰੀ ਿੇ ਵਿਿੱ ਚ – ਵਬਨਾਂ ਭੇਿਭਾਿ ਿਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੇ| ਸਕ ੀ
ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੋਡ ਵ ਿੰ ਗ – ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਕਿੱ ਪਵੜਆਂ ਿੀ ਚੋਣ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਨਿੀਂ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਿੇ|

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵ ਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ

ਪਿੰ ਨਾ 2ਿਾ 6

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਵ ਿੰ ਗ

ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ

ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ
ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ| ਪਬਵ ਕ ਸਕ ਾਂ ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਆਰਾਮ ਕਮਵਰਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਆਵਗਆ ਿੇਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਿੇ
ਮੁਤਾਵਬਕ ਿੋਣ| ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀ – ਟਰਾਂਸਿੈਨਡਰ ਿਾਂ ਨਿੀਂ- ਿੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿੁਤ ਵਜ਼ਆਿਾ ਗੁਪਤਤਾ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਉਸਨਿੰ
ਵਿਕ ਪੀ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁਿੰ ਚ ਿੇਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਸਟਾਿ ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ ਿਾਂ ਵਸਿਤ ਅਫਸਰ ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ| ਿਾ ਾਂਵਕ, ਸਕ
ਸਟਾਿ ਨਿੰ ਵਿਕ ਪੀ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ

ਈ ਇਿੱ ਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਟਰਾਂਸਿੈਨਡਰ ਿਾਂ ਵ ਿੰ ਗ ਨਾ-ਅਨੁਕ

ਸਵਥਤੀ ਕਰਕੇ ਿੀ ੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੋ

ਸਕਿੀ|
ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ| ਪਬਵ ਕ ਸਕ ਾਂ ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ

ਾਕਰ ਕਮਵਰਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁਿੰ ਚ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਿੇ

ਮੁਤਾਵਬਕ ਿੋਣ ਿਿ ਤਿੱ ਕ ਿਾ ਾਤ ਮਿੰ ਗ ਕਰਿੇ ਿਨ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਿੰ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਰਿੱ ਵਿਆ ਿਾਿੇ| ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਿ ਤਬਿੀ ੀ ਅਨੁਸਚੀ ਿਾਂ
ਵਨਿੱਿੀ ਿੇਤਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਿਰਿਾਜ਼ੇ ਿਾ ਾ ਨਿਿੀਕੀ ਆਰਾਮ ਕਮਰਾ ਸਟਾ

ਿਾਂ ਪਰਿੇ ਨਾ

ਿਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੇਤਰ, ਪਬਵ ਕ ਸਕ

ਰਿੱ ਵਿਆ ਭੌਵਤਕ ਵਨਿੱਿਤਾ ਿੇ ਕੁਿੱ ਝ ਢਿੰ ਗ ਿੁਿੰ ਿੇ ਿਨ|
ਸਕ ਾਂ ਨਿੰ ਇਿੱ ਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਮਾਮ ਾ-ਡਰ-ਮਾਮ ਾ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ

ਾਕਰ ਕਮਵਰਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਿੰ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ| ਟੀਚਾ

ਅਵਿਕਤਮ ਸਮਾਵਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਕ ਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਥ ੈ ਵਟਕ ਮੌਵਕਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ

ਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ|

ਿੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਲਸੱ ਲਿਆ ਕਲਾਸਾਂ
ਸਕ ਾਂ ਨਿੰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਸਰੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਅਥ ੈ ਵਟਕਸ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ੈ ਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਿੇਣੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ
ਿੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਿੋਿੇ|
ਇਿੰ ਟਰਸਕ ੈ ਸਵਟਕ ਅਥ ੈ ਵਟਕਸ

ਈ ਯੋਗਤਾ Washington Interscholastic Activities Association (WIAA), www.wiaa.com ਿੁਆਰਾ

ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ| ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ WIAA ਨਾ

ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਿਾਂ WIAA Handbook,

www.wiaa.com/subcontent.aspx?SecID=350 ਿੇ ਯੋਗਤਾ ਭਾਗ ਵਿਿੱ ਚ ਲਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਵ ਸੀ ਿੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਿੀ
ਿੈ|

ਿੁਲਫਆ ਲਸੱ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨਿੰ ਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰ ਿਰੁਸਤੀ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਿੇ ਿਨ| ਗੁਪਤਤਾ ਿਾ ਇਿ ਅਵਿਕਾਰ ਰਾਿ ਅਤੇ ਫੈਡਰ
ਿੁਆਰਾ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਫੈਡਰ

ਂ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਐਕਟ (FERPA)|
ਫੈਵਮ ੀ ਐਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡ

ਕਾਨਿੰ ਨ

2

2 Family Educational Rights and Privacy (FERPA), 20 U.S.C. §1232; 34 C.F.R. ਭਾਗ 99, http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl{5|

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵ ਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ

ਪਿੰ ਨਾ 3ਿਾ 6

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਵ ਿੰ ਗ

ਸਕ

ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ

ਸਟਾਿ ਵਸਰਿ ਿੁਵਫਆ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਕਾਨਿੰ ਨ ਿੁਆਰਾ ਆਵਗਆ ਿੋਿੇ| ਆਮ ਤੌਰ

‘ਤੇ, ਸਕ

ਸਟਾਿ ਨਿੰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਟਰਾਂਸਿੈਨਡਰ ਿਾਂ ਵ ਿੰ ਗ ਨਾ-ਅਨੁਕ

ਨਾ , ਿੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕ

ਸਟਾਿ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਕ

ਸਵਥਤੀ, ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਨਾਮ, ਿਾਂ ਿਨਮ ਸਮੇਂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਵ ਿੰ ਗ ਨਿੰ ਿੋਰਾਂ

ਸਟਾਿ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮ

ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਿੇ, ਉਨਹਾਂ ਨਾ

ਸਾਂਝਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ|

ਭੇਦਭਾਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਿਾਵਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਪਬਵ ਕ ਸਕ ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵ ਿੰ ਗ
ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਿੰ ਬਚਾਉਣ
ਸਕ

ਵਿਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਿੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਰਵਿਤ ਿੈ| ਸਕ ਾਂ ਨਿੰ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ

ਈ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਚਾਿੀਿੇ ਿਨ|

ਿੇ ਸਟਾਿ ਨਿੰ ਸਿੰ ਭਾਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਿੀ ਿੈ – ਵਿਿੰ ਨਾ ਿ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਪਤਾ ਿੱ ਗਿਾ ਿੈ ਿਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਿਾਨਣਾ

ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ – ਚਾਿੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਿੱ ਕ ਰਸਮੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੀ ਕਰਿਾਉਂਿੇ|
ਿੇਕਰ ਇਿੱ ਕ ਿਾਂਚ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਿੀ ਿੈ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਿੱ ਕ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਿਾ ਕਰਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਿ ਨਿੰ ਵਿਿਿਾਰ ਨਿੰ ਰੋਕਣ

ਈ ਿ ਿੀ

ਕਾਰਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿਮਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਾ ਅਿੰ ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ|
ਸਕ

ਨਿੰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ:
1. ਸਕ

ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਿੋਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੇ ਅਸਰ ਿਾ ਪਤਾ

ਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ

2. ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਬਾਰਾ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ|

ਭੇਿਭਾਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਈ, ਵਿ ਹਾ ਪਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ

ਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਵਿਤ ਸਰੋਤ www.k12.wa.us/Equity|

ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲਿਮਤੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਭੇਿਭਾਿ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਿਾਂ ਅਸਵਿਮਤੀਆਂ ਸਬਿੰ ਿੀ ਤੁਿਾਡੇ ਸਕ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾ

ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਿੱ

ਕਰਨ

ਿੇ ਵਪਰਿੰ ਸੀਪ , ਿਾਂ ਸਕ

ਵਿ ਹਾ ਵਿਿੇ ਸੀਵਿ

ਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਪਵਿ ਾ ਿਿੀਆ ਕਿਮ ਿੁਿੰ ਿਾ ਿੈ|

•

ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸਿੰ ਬਿੰ ਿੀ ਤੱ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿੇ ਿੋ, ਅਤੇ

•

ਆਓ ਵਪਰਿੰ ਸੀਪ

ਿੱ ਭੋ ਆਪਣੇ ਵਿ ਹਾ ਸੀਵਿ

ਅਵਿਕਾਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ

ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿੰ ਿਿੱ ਸੀਏ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱ ਲਸਆ ਦਾ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਿੁਿੰ ਦੇ ਿੋ
ਅਵਿਕਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਾ ਸਿੰ ਪਰਕ ਇਿੱ ਥੇ, www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx| ਤੁਿਾਡੇ ਕੋ

ਰਸਮੀ

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਵਿਕ ਪ ਿੀ ਿੈ|

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵ ਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ

ਪਿੰ ਨਾ 4ਿਾ 6

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਵ ਿੰ ਗ

ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ

ਰਸਮੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ – ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਿੇ ਿੋ ਵਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਭੇਿਭਾਿ ਿਾ ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰ
ਸਕਿੇ ਿੋ|
•

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ

ਅਵਿਕਾਰ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ, www.k12.wa.us/Equity/Families, ਵਕਿੇਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਿੈ ਬਾਰੇ

ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਿੀ ਪਾ ਣਾ ਕਰੋ|
•

ਯ.ਐਸ. ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਆਵਫਸ ਫਾਰ ਵਸਵਿ
8339) ਵਿਿੇ ਸੀਵਿ

•

ਅਵਿਕਾਰਾਂ

ਰਾਈਟਸ ਨਾ

ਈ ਿਿਤਰ ਨਾ

ਿਾਵਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਕਵਮਸ਼ਨ ਨਾ

206-607-1600 ਉੱਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ (TDD: 1-800-877-

ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਾਂ www.ed.gov/ocr ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰੋ।
ਇਿੱ ਥੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ 1-800-233-3247 (TTY: 1-800-300-7525) ‘ਤੇ

ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਿਾਂ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰੋ www.hum.wa.gov|

ਿੋਰ ਲਸੱ ਿੋ| ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੋ| ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ|
ਸੁਲਪਰਨਟ੍ੈਂਡੈਂਟ੍ ਆਫ਼ ਪਬਲਲਕ ਇਿੰਸਟ੍ਰੱ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਵਿੇ ਈਕੂਈਟ੍ੀ ਅਤੇ ਸੀਲਵਲ ਅਲਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ
360-725-6162 ǀ TTY: 360-664-3631 ǀ equity@k12.wa.us ǀ www.k12.wa.us/equity
ਆਪਣੇ ਲਜਲਹੇ ਲਵੱ ਚ ਸੀਲਵਲ ਅਲਿਕਾਰ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ੍ਰ ਲਈ, ਦੌਰਾ ਕਰੋ:
www.k12.wa.us/Equity/ContactList.aspx

ਭੇਿਭਾਿ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਿ ਹਾ ਪਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਅਵਭਆਸ

ਈ ਸੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੰ ਬਿੰ ਵਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਈ,

www.k12.wa.us/Equity|

ਇਿ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਰਾਿ ਅਤੇ ਫੈਡਰ

ਸੀਵਿ

ਅਵਿਕਾਰ ਿਨ| ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੇਿ
ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਸ ਾਿ

ਅਵਿਕਾਰ ਕਾਨਿੰ ਨ ਿੇ ਤਵਿਤ ਅਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਿੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਰਪਰੇਿਾ ਵਤਆਰ ਕਰਿਾ ਿੈ| ਿੋਰ ਕਾਨਿੰ ਨਾਂ ਿੇ ਤਵਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋ

ਿੋਰ

ਸਚਨਾਤਮਕ ਉਿੇਸ਼ ਈ ਿੈ – ਨਾਾ ਵਕ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਸ ਾਿ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਈ| ਤੁਿਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿਾ ਾਤ ਿੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਈ

ਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕੀ

ਨਾ

ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ|

OSPI ਚਰਿੰ ਗ, ਨਰ, ਿਯਭ, ਯਿੰ ਗ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਰ, ਉਭਯ, ਚਤਕਾਯ ਨਾਰ ਚਡ ਾਾਯਿ ਾਾਫਕਾ ਪਿੀ ਿਾ ਿਾਂ ਚਭਰਟਯੀ ਿਾ ਿਯਿਾ, ਚਰਿੰ ਗੀ ਰਗਟਾਅ ਿਾਂ ਛਾਣ ਭਤ ਚਿਨਾੀ ਚਿਰ
ਾੀ, ਚਕ ਿੀ ਾਾਿੰਿਿੀ, ਭਾਨਚਕ ਿਾ ਯੀਯਕ ਅਭਯਥਤਾ ਿੀ ਭਿਿਗੀ, ਿਾਂ ਅਭਯਥਾ ਿਾਰ ਚਿਅਕਤੀ ਿੁਆਯਾ ਚਿਰਾਈ ਰਾਤ ਕੁਿੱ ਤਾ ਗਾਈਡ ਿਾਂ ਿਾ ਿਾਨਿਯ ਿੀ ਿਯਤੋਂ ਿ
ਅਿਾਯ 'ਤ ਚਕ ਚਿਤਕਯ ਿ ਚਫਨਾਂ ਾਾਯ ਰਗਯਾਭਾਂ ਅਤ ਿਾਿਾਂ ਤਕ ਫਯਾਫਯ ਸੁਾਾਿੰ ਭਸੁਿੱ ਈਆ ਕਯਿਾ ਸ। ਕਚਥਤ ਚਿਤਕਯ ਫਾਯ ਰਸ਼ਨ ਿਾਂ ਚਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਇਕਿਚਰਟੀ
ਂ ਚਚਿਰ ਯਾਈਟ ਡਾਇਯਕਟਯ ਨਾਾਿੰ (360) 725-6162 'ਤ ਿਾਂ P.O. Box 47200; Olympia, WA 98504 ਤ ਬਿੀਆਂ ਿਾ ਕਿੀਆਂ ਸਨ।.
ਐਡ

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵ ਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ

ਪਿੰ ਨਾ 5ਿਾ 6

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ

ਵ ਿੰ ਗ

ਵਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ

ਆਵਿਸ ਆਿ ਸੁਪਵਰਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਵ ਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਿ ਅਵਿਕਾਰ ਿਫਤਰ

ਪਿੰ ਨਾ 6ਿਾ 6

