
ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਮਗਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

 
ਧਸਬਾਜੀ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜ  ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ 
ਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
ਕਿਥਤ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ(ਆਂ), ਦੋਹ  ਦੇ 
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
(ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯਗੋ ਸ਼ਰਤ  ਅਨੁਸਾਰ।)  
 
ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਇਕ ਿਲਖਤੀ 
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ 
ਿਵਚ ਧਸਬਾਜੀ ਜ  ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੋਡ 
ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। 
 
ਜੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਤ   
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਸਟੀ-ਵਾਈਡ ਿਮਆਰ  ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 
ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੈ, ਤ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ  ਸਮੂਹਕ ਕਸਿਲੰਗ ਅਤੇ/ਜ  ਹੋਰ 
ਸਾਲਸੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
 
 
ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਜ  ਤੰਗ ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਿਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕ  ਲਈ 
ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹ?ੈ 

 
ਕਸਿਲੰਗ ਸੇਵਾਵ  ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਸਲਰ  

ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ 
ਸਿਤਕਾਰ: 

 

ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ: NYC ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ  ਦੀ 
ਿਨਜੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾੱਿਲਸੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੱਿਲਸੀ ਹੇਠ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ 
ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਪੜਤਾਲ  ਨਾਲ 
ਿਮਲਵਰਤਣ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ  ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਿਚਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਉਹਨ  ਲੋਕ  ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਹਨ  ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

NYC ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ  ਨੂੰ  
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ  
ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ 

ਿਨਊ ਯਾੱਰਕ ਿਸਟੀ  
ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ  

ਿਨਊ ਯਾੱਰਕ ਿਸਟੀ  
ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 

ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਨ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ  

ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ  

ਿਜਸਨ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਵਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਉਹਨ  ਿਵਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਸਕੂਲ 

ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਈਕਲ ਆਰ. ਬਲਮੂਬਰਗ 

ਮਅੇਰ 
 

ਜੋਇਲ ਐਲ. ਕਲੇਨ 

ਚ ਸਲਰ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ  ਤੁਸ  ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ- 

RespectforAll@schools.nyc.gov    
 

T&I-5656 (Punjabi) 



NYC ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ  ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਫਕੈਲਟੀ ਅਤ ੇ ਸਟਾਫ਼ 

ਮਬਰ, ਸਾਡ ੇਸਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਭੰਨਤਾ 

ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਲਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕ ੇਆ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਸਟੀਵਾਈਡ ਿਮਆਰ  ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਨਸਲੀ ਲੱਛਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ (ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਸ ਝੇ ਘਰਾਣੇ, ਿਵਰਾਸਤ, 

ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ

ਸਮੂਹ ਜ  ਉਸ ੇ ਦਸ਼ੇ ਤ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ), 

ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, 

ਿਲੰਗ ਪਗਟਾਵਾ, ਲਿਗਕ ਰੁਝਾਨ 

ਜ  ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ 

ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਲ  ਜ  ਤੁਹਮਤ  ਦੀ ਵਰਤ ਰਾਹ  ਤਾਹਨ ਮਾਰਣ ਅਤ/ੇਜ  

ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਸਮਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਲਈ ਹੋਰਨ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਨਾਲ ਧਸਬਾਜੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੱਿਲਸੀ ਸਕੂਲ  ਦ ੇ

ਮੈਦਾਨ , ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਲ ਸਪ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪੋਗਰਾਮ  ਅਤ ੇਸਮਾਗਮ  ਤ ੇਲਾਗੂ ਹਨ। 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨ  ਿਵਰੁੱਧ 
ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੰਗ 
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
 

ਿਸਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਡੋ, ਇਸ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਸਟੀਵਾਈਡ ਿਮਆਰ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਵਰੁੱਧ ਿਸਟੀਵਾਈਡ ਿਮਆਰ  ਅਤੇ ਚ ਸਲਰ ਦ ੇਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ A-

443 ਿਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ  ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਵਹਾਰ ਿਕਸਨੂੰ ਮੰਿਨਆ 
ਜ ਦਾ ਹੈ 
 
ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ/ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ, ਇਕ ਜ  ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਵਲ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਇਕ ਜ  ਵੱਧ ਨ ਹ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ  
ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰਕ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਜ  ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਜ  
ਸੱਟ-ਫੇਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ 
ਛੇੜਨਾ, ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਨਾ ਜ  ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 
ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਵਚ, ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜ  ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਥੀਆਂ ਵਲ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ  ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਵਰਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।    
 
ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ  ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹਨ? 
 
• ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਨਸਲੀ ਲੱਛਣ, ਧਰਮ, 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਿਲੰਗ ਪਗਟਾਵਾ, ਲਿਗਕ ਰੁਝਾਨ ਜ  
ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਜ  ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ 
ਜ  ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ; 

• ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਨਸਲੀ ਲੱਛਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, 
ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਿਲੰਗ ਪਗਟਾਵਾ, ਲਿਗਕ ਰੁਝਾਨ ਜ  ਅਪੰਗਤਾ 
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਿਨਰਾਦਰਪੂਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ  

• ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੇੜਣਾ ਜ  ਤਾਹਨ ਮਾਰਨਾ  
• ਹੋਰਨ  ਤੇ, ਉਹਨ  ਦ…ੇ ਕਰਕੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜ  ਅੱਲ 

ਪਾਉਣਾ ਜ  ਤੁਹਮਤ  ਲਾਉਣਾ   
• ਕੰਧ ਤ ੇਗ਼ਲਤ ਿਚਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜ  ਅਪਸ਼ਬਦ ਿਲਖਣ ਸਮਤੇ ਿਲਖਤੀ ਜ  

ਗਾਿਫਕ ਸਮਗੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਹ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਜ  ਕੱਟੜ ਧਾਰਣਾਵ  ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹਨ, ਜੋ ਜ  ਤ  ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜ ਦ,ੇ ਵੰਡੇ ਜ ਦੇ ਜ  ਕਪ ਤ ੇਿਲਖੇ ਜ  ਛਪੇ ਹੋਏ 
ਹਨ ਜ  ਇੰਟਰਨਟ (ਸਾਈਬਰ-ਧਸਬਾਜੀ) ਤ ੇਭੇਜੇ ਜ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨ  ਤੇ, 
ਉਹਨ  ਦ…ੇ ਕਰਕੇ, ਬਇੇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ  

• ਨ ਹ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜ ਧਾਰਣਾਵ  ਜ  ਵੈਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਹੋਰਨ  ਲਈ, 
ਉਹਨ  ਦ…ੇ ਕਰਕੇ, ਬਇੇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ  

 
ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਨਸਲੀ ਲੱਛਣ, ਧਰਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲੂ, ਿਲੰਗ, ਿਲੰਗ ਪਛਾਣ, 
ਿਲੰਗ ਪਗਟਾਵਾ, ਲਿਗਕ ਰੁਝਾਨ ਜ   ਅਪੰਗਤਾ। 
 

 

 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ  ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ  ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ  ਜੇ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਹਾਰ  ਨੂੰ 
ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?  
 
ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹ  ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਵਲ ਧਸਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਜ  ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਦ ੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ 

ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
 

• ਪੱਖਪਾਤ ਜ  ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀਆ ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ , ਿਲਖਤੀ ਜ  
ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇ ਮਬਰ  ਨੂੰ, ਿਜਹਨ  ਦੇ ਨ  ਸਕੂਲ ਦ ੇ
ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ 
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਦਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ।  

 

• ਘਟਨਾ(ਵ ) ਮਗਰ ਿਜੰਨੀ ਛਤੇੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹਨ  ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ ਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

 

• ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮਬਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਢੁਕਵ 
ਸਕੂਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।  

 
• ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮਬਰ, ਜੋ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਜ  ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਵਹਾਰ ਦ ੇ

ਗਵਾਹ ਹਨ, ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਢਕੁਵ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 
ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਾਫ਼ ਅਿਜਹੇ ਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦ ੇਕ ੇ

ਢੁਕਵ  ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰੇਗਾ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਲ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੰਗ 
ਪਰਸ਼ੇਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਜ  ਪੱਖਪਾਤੀ ਿਵਹਾਰ ਦੀਆ ਂ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਕਲੂ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 
ਤਹੁਾਡ ੇ ਪਰੂ ੇ ਸਕਲੂ ਿਵਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਿਰਆ ਂ ਲਈ 
ਸਿਤਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਸੋਟਰ ਵਖੇ।ੋ 

 
NYC ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ  

ਿਵਚ 
ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ 

ਸਿਤਕਾਰ: ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਆਦਰ-ਮਾਣ  ਜ  
ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ  ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਈ; 

ਉਿਚਤ ਪਵਾਨਗੀ ਜ  ਿਨਮਰਤਾ; ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਦ ੇ
ਚਿਰਤੱਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦ ੇ ਮਾਣ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ; 

ਇਹਨ  ਨੂੰ ਮੰਣਨਾ; ਆਦਰ-ਮਾਣ ਜ  ਸਿਤਕਾਰੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਹਾਲਤ; ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਜ  ਸਨਮਾਨ 
ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ। 
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