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Auburn School District ਦ ੇਮਾਪੇ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ, 
 
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਅਸੀ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਹਤੁ ਖੁਸ਼ 
ਹਾਂ!   
 
Auburn School District ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਤੱਮਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਤੀਬੱਧ ਹੈ।  Auburn School District ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ 
ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀਆਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕ�ਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪੱਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ 
ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
 
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦਆੁਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਿਵਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜ ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂ
ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 
2019 ਿਵਚ, Auburn School District ਨੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ 
ਿਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ।  ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਿਦ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਇੰਸਟ�ਕਸ਼ਨ 
(Office of the Superintendent of Public Instruction) ਨੇ ਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਿਲ� ਆਂ ਨੇ ਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ�ਤੀਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ।  Auburn School 
District ਇਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤ� ਿਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
 
ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਨਿਵਆਏ ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਸਾਡੇ ਦਆੁਰਾ 
ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇਪ�ਿਕ�ਆਵਾਂ ਦੀ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਜ਼ਲ� ਾ ਇਨ�ਾਂ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-
absenteeism-and-truancy.   
 

https://www.auburn.wednet.edu/cms/lib/WA01001938/Centricity/Domain/5072/RRR%20Punjabi%202021-22.pdf
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy


ਪ�ਤੀਿਲਪੀਆਂ ਅਤੇ ਿਡਪਲੋਿਮਆ ਂਨੰੂ ਰੋਕਣਾ - ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਪੱਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਫੀਸਾਂ/ਜੁਰਮਾਿਨਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਿਵਚ ਿਨਰੰਤਰਤਾ 
ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਿਵਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਿਲੰਗਕ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕ ਪਛਾਣ 
ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ, K-12 ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਕਾਨੰੂਨ ਿਲੰਗਕ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 
‘ਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰਾਪੂਰਨ ਉਤਪੀੜਨ ਉਪੱਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਦਂੇ ਹਨ।  ਮਈ 2021 ਿਵਚ, Auburn School 
Board ਨੇ ਨੀਤੀ 3211: ਿਲੰਗਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। 

ਇਕੱਲੇ ਬੇਘਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ  
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਹਣੁ ਸਕੂਲ ਨਰਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕੀਨੀ-ਵ�ਟੋ ਬੇਘਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਲਾਇਸਨਜ਼ ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਬੇਘਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 
ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਉਥੱੇ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਅਿਧਿਕ�ਤ ਿਵਅਕਤੀ ‘‘ਗੈਰ-ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਣਨ ਸਮਰੱਥਾ 
ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ 
ਅਤ ੇਿਨਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਿਜਸਨੰੂ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਰਵਾਜ ਵੱਜ� ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਨ।’’ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦਰੁਵਰਤ� ਲਈ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਪੱਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਾਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ 
ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  Auburn School District ਉਪੱਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕ�ਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 
ਸੈੱਟ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Auburn School District Board Policy Manual   ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਵੋ।. 

ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡ ੇਿਵਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ - ਜ ੇਤੁਸੀ  ਂਿਜ਼ਲ� ੇਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ! 

Rhonda Larson 
ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡ�ਟ, ਿਪਰਵਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਿਵਦਆਰਥੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 
Auburn School District 
253-931-4712
rlarson@auburn.wednet.edu

http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1176-S.SL.pdf
https://drive.google.com/file/d/19V0Q65tCOFPxgRyqXNvM6xVCQezBcEhI/view
https://drive.google.com/file/d/19V0Q65tCOFPxgRyqXNvM6xVCQezBcEhI/view
https://app.leg.wa.gov/Rcw/default.aspx?cite=7.70.065
https://app.leg.wa.gov/Rcw/default.aspx?cite=7.70.065
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/board-policy-manual/home?scrlybrkr=6eba5cc3
mailto:rlarson@auburn.wednet.edu
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