STUDENT RIGHTS, RESPONSIBILITIES, AND REGULATIONS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ ਅਤੇ ਮਾਿਪਓ,
ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Auburn School District) ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ
ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਰਪੱਖਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ,
ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਸੁ ਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ
ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਂ ਆਚਰਣ ਦੇ
ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਮਾਪਦੰਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਆਰ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਔਬਰਨ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Auburn School District) ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ
ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਯਮ
ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਿਦਅਕ
ਸੈਿਟੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ,
ਕਾਰਜਿਵਧੀ, ਜਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕੋਡ (Washington Administrative Code) ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਾਡੇ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ: www.auburn.wednet.edu ’ਤੇ ਔਬਰਨ ਸਕੂ ਲ
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਿਨਯਮ (Auburn School District Policy and Regulations) ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ�ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਗਲੇ
ਕੁ ਝ ਪੰਿਨਆਂ ’ਤੇ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਕੂਲ - ਸ਼ਬਦ "ਸਕੂਲ" ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤ� ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਦ/ਪਿਹਲਾਂ;
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਜਦ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮੂਹ(ਹਾਂ) ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ;
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤ� ਬਾਹਰ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗਤੀਿਵਧੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਈਵ�ਟ ਿਵੱਚ;
• ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤ� ਬਾਹਰ, ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਭੌਿਤਕ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਦ
• ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਦ� ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਗਾਈਡ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ - ਸ਼ਬਦ "ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ" ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ� ਾ
ਪ�ਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਦੂਸਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਿਧਆਪਨ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਰੱਿਖਅਕ।
ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ – ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਨੀਤੀ 3241
ਕਲਾਸਰੂਮ ਮਨਾਹੀ – ਭਾਵ ਇੱਕ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਅਿਧਆਪਕ, ਪ�ਬੰਧਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਦੂਜੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ, ਿਵਸ਼ਾ, ਗਤੀਿਵਧੀ,
ਜਾਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਘਨ ਲਈ ਤੁ ਰਤ
ੰ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ
ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਿਹਦਾਇਤੀ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਖੁੰਿਝਆ ਹੋਇਆ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ� ਅਿਧਆਪਕ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ - ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਯੁ ਕਤ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ�ਮ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਵੈਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਤ� ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣਾ, ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਉਦ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ◌ਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਯੋਿਜਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਂ ੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ - ਭਾਵ� ਿਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦ
ੂ ਤ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਮੈਦਾਨਾਂ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁ ਧਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨੂੰ "ਮੁਅੱਤਲ"
ਜਾਂ "ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ
ਹਨ, ਉਨ�ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ 3241
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ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵਰਤਾਓ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
ਂ ਾ ਹੈ
1.
ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਵਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਦ
2.
ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
3.
ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ�ਬੰਧਨ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਤੱਥ
ਿਵਿਦਆ ਲਈ ਅਨੁ ਕੂਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਿਲਖਤੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ
ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇਹ
ਦੋਵ� ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: (1) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ (2) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਕਉ ਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਰੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ WAC 392-400-450 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ
ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ,ਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ:
ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ
o ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਅੱਤਲ - ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਯਿਮਤ ਕਲਾਸ(ਸਾਂ) ਤ� ਹਟਾਏ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
o ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ - ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ� 10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
o ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ - ਉਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ (10) ਿਦਨਾਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ
ਮੁਅੱਤਲੀ ਿਕਸੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਤਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ
"ਮੁਅੱਤਲ, ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜ� ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬੇਦਖਲੀ - ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨ ਦਾ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਘਨ
ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਨਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬੇਦਖਲੀ ਉਨ�ਾਂ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਬੇਦਖਲੀ - ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤ� ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ� ਵੱਧ
ਨਹੀ।ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸਮ� ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲ� ੇ
ਦੀ ਤਰਫ਼� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ।
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ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਇਮਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਿਮਆਰ;
ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਕਸਾਰ ਿਸੱਿਖਆ;
ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਆਂ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਅਵਸਥਾ,
ਿਲੰ ਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਸਿਤਕਾਰਤ ਿਡਸਚਾਰਜ ਵੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸੈਿਨਕ
ਰੁਤਬਾ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਿਲੰ ਗ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਤ�
ਆਜ਼ਾਦੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਮਾਨਿਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੁਤ
ੱ ਾ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਮੇਤ ਬਰਾਬਰ
ਿਵਿਦਅਕ ਮੌਕੇ;
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਿਮਆਂ ’ਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ;
ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ� ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ;
ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤ� ਆਜ਼ਾਦੀ;
ਂ ਖਾਣੇ ਤ�
ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ;
ਅਣਉਿਚਤ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ;
WAC 392-400-215 ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ
ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ�ੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਬਕ ਇਕੱਠ; ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ; ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਿਨਯੰਤਰਣ
ਜਾਂ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ ਿਜਨ�ਾਂ
ਪ�ਤੀ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ’ਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਿਨਯਮ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ
ਅਪਡੇ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ਼ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ
’ਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ;
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ;
ਢੁਕਵ� ਸਮ� ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਿਧਆਪਕਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ;
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਣਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪ�ਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ
ਵਾਜਬ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ;
ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਨਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿਕ ਿਕਸ
ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ�ੇਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;
ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (United States) ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ
(Washington State Constitution) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਅਤੇ
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ - ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਵਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਲਈ ਪ�ੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤ� ਮੁਕਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਵਲ
ਿਵਿਦਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ― ◌੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਲਿਖਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਿਚੱਤਰ; ਇੱਕ ਮੌਿਖਕ ਜਾਂ
ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ,ਂ ਜੋ RCW 9A.36.080 (3) ਦੇ ਿਕਸੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, (ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਵੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਿਲੰ ਗ, ਿਜਨਸੀ
ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ); ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਲੱ ਖਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਦ� ਕੋਈ ਕਾਰਜ:
ਂ ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ
A. ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
B. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ; ਜਾਂ
C. ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ, ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਂ ਿਵਆਪਕ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਵਿਦਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
D. ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਸੰਚਾਲਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ 3207
ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ - ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ
ਂ ਾ।
ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਘਨ ਨਹੀ ਂ ਪਾਉਦ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਾਂ ਅਸ�ਬਲੀ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤ� ਤ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ 3220
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵਾ - ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਢਲੀਆ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ
ਉਦ� ਿਨਯਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ�, ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਿਕ:
A. ਿਕਸੇ ਿਗਰੋਹ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਦੱਸਤਾ ਸਮੇਤ
ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਜਾਂ ਿਦੱਖ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ
B. ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਤ� ਹੋਵੇਗਾ; ਜਾਂ
C. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਜਾਂ ਿਦੱਖ
ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਕੇ ਉਿਚਤ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੀਤੀ
3224
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨੱ ਜਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ
ਂ ਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਨਸੀ ਸੰਚਾਿਰਤ
ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤ� ਿਨੱ ਜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦ
ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ
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ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਪ�ਤੀ ਗੁ ਪਤ ਅਿਧਕਾਰ
ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੰਤਮ ਿਨੱ ਜਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਲਾਕਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ ਇਨ�ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭਾਲ, ਲਾਕਰ ਖੋਜਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਿਵਊ ਅਤੇ /
ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕਿਟਵ ਸਰਿਵਸ (Child Protective Service, CPS) ਦੁਆਰਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗ�ਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ RCW 26.44.030
ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਨੱ ਜਤਾ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 4310 ਿਵੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਚਰਣ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀਆਂ
ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ 3240 ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਹੋਰ
ਨੋਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ:
ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਆਰਡੀਨ�ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਵਜ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ’ਤੇ, ਿਜ਼ਲ� ੇ ’ਤੇ
ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ, ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ - ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਕ�ਮਬੱਧ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਿਲਖਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ
ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਗੇ। ਨੀਤੀ 3240 ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਿਜ਼ਲ� ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ਼ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸੁਧਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੀਤੀ,
ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਿਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ
ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ
/ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਵਘਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਿਕ ਿਵਘਨਕਾਰੀ
ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Policy 3240 ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਸਧਾਰਨ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ - ਅਸਧਾਰਨ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ ਉਹ ਵਤੀਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ /
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ
ਉਲੰ ਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤ�
ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ 3241 ਿਵੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ - ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵਖੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ 4215
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਡਰੱਗਜ਼ / ਅਲਕੋਹਲ - ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ (a) ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡਰੱਗਜ਼, ਅਲਕੋਹਲ, ਜਾਂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਜਾਂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ; (b) ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ�, ਮਾਲ, ਵੇਚ, ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਧੀਨ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ; ਜਾਂ (c) ਸਕੂਲ ਦੀ
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ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ,
ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਨੂੰ ਅਨੁ ਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣਾ, ਿਕਸੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਦ�
ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਤ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ
ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ 2121
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ - ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਸਮ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ; ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨੱ ਜੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ; ਉਨ�ਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ
ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਿਵਵਹਾਰਵਾਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਂ ਿਕਸੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਿਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਾਬੰਦੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ�ਬੰਧਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਿਵਕਲਿਪਕ ਰੂਪ ’ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤ� ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ
ਅਨੁ ਕੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।
ਸਕੂਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਣਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੇਠ
ਿਲਖੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਤ� ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਮਾਣਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਵੀ ਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਿਨਰਣੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ�ਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਉੱਤਮ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ�ਬੰਧਕ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਕੂਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਂ ਢੁਕਵੀ ਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ
ਲਈ ਲੋ ੜੀਦੀ
ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨਗੇ।
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ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਤ, ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ
ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ�ਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਮਆਰੀ
ਸੀਮਾ ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ
ਂ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਰਹੇ ਤੀਬਰ ਕਾਰਕ ਅਿਜਹੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਦ
ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ WAC 392-400-295 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਕੂਲ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਓ ਦੀਆਂ ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਉੱਤੇ
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤ,ੇ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ
ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਵਹਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਹਾਰ
ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਿਵਹਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਏਗਾ।
ਅੱਗਜ਼ਨੀ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਅੱਗਜ਼ਨੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ। “ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਿਲਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸੀਮਾ: 0-20 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਹਮਲਾ: ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਹਮਲਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀ ਂ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਿਸੱਧੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਮੌਿਖਕ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ। ਸੀਮਾ: 010 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਉਿਚਤ ਸਵੈ-ਰੱਿਖਆ: ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਖ਼ਤਰੇ ਤ� ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਾਲਗ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜੇ, ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਜਾਂਚ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪ�ਬੰਧਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ
ਹਨ:
•
ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਰੱਿਖਆਤਮਕ ਅਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਆਤਮਕ ਹੈ;
•
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਪ�ਬੰਧਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ
•
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤ� ਤੁ ਰੰਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ,
ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ।
ਿਕਸੇ ਹਮਲੇ ਪ�ਤੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀ ਂ ਸਰੀਰਕ ਪ�ਤੀਿਕ�ਆ ਿਵੱਚ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹਾਂ
ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਦੋ ਲੜ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱ ਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ: ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ
ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁ ਕਸਾਨ (ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ) ਪਹੰਚਾਉਣਾ।
ਸੀਮਾ: 0-10 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
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ਨੋਟ: RCW 28A.635.060 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗ�ੇਡ, ਿਡਪਲੋ ਮਾ
ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਿਕਸੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦ� ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦੇ, ਜਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਸੁਪਰਡ� ਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ। ਜੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਲਈ
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੋ
ਸਕਦੀ, ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ,
ਜਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਸੁਪਰਡ� ਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ। ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ
ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਵੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ
ੇ , ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਿਕ�ਪਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗ�ਡ
ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨਹੀ ਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ: ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ ਜਾਂ ਠੇ ਕੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤ�
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨੀਤੀ 3224 ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਿਵੱਚ ਪਿਹਰਾਵੇ ਜਾਂ ਿਦੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਤਿਹਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਨਹੀ)ਂ ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਹੀ
ਹੋਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ: 0-10 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਡਰੱਗਜ਼ / ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ: ਡਰੱਗਜ਼ (ਮਾਰੀਜੁਆਨਾ / ਭੰਗ ਸਮੇਤ)
ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਨ (ਵੇਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ), ਅਲਕੋਹਲ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਿਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਵਖੇ
ਰੱਖਣਾ, ਖਪਤ, ਵਰਤ�, ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਪ�ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਿਵਵਹਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ, ਕ�ਪਸ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਥੇ
ਿਦਨ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਦਖਲ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ DASA ਪ�ਮਾਿਣਤ
ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਜਹੜੀ DASA ਅਤੇ WAC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਿਜ਼ਲ� ੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਇਕ ਉਿਚਤ ਦਖਲ ਹੈ, ਿਵਹਾਰਕ
ਸਮਝੌਤਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ASD ਇਨਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁ ਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਇਕ ਰੀਿਲਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵਚ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ,
ਤਾਂ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ
ਪ�ਬੰਧਕ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਾਨੂੰ ਨ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ (RCW 28A.600.410) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ। ਸੀਮਾ: 0-20 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
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ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ◌,ਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਜਾਂ
ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਿਜਤ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ:
ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੜਕਾਉਣਾ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ (ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜ� ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ),
ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਖੰਡਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ:
ਦੇਖੋ ਹਮਲਾ
ਗ�ਗ ਵਰਤਾਓ:
ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰੂਪਕ, ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਿਜਵ� ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ�ਗ
ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
•
ਗ�ਗ ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ / ਜਾਂ
•
ਗ�ਗ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਭਰਤੀ।
ਗ�ਗ ਿਚੱਤਰ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ:
•
ਿਲਬਾਸ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ੂ-ਲੇ ਸ, ਬੈਨਡੈ ਨਾ, ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਜੋ ਰੰਗ, ਪ�ਬੰਧ, ਟ�ੇਡਮਾਰਕ,
ਂ ੇ ਹਨ
ਪ�ਤੀਕ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗੁ ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸਾਉਦ
•
ਕੱਪੜੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸਰੀਰ, ਆਿਦ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਿਨੱ ਜੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਗ�ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ।
ਸੀਮਾ: 0-10 Day ਮੁਅੱਤਲੀ (ਇਕੱਲੇ ਿਗਰੋਹ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਜਾਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤ� ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਿਸਰਫ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)।
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ:
ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, “ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ 3207 ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ 3207 P ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਿਵਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤਾਓ;
•
ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਜਾਂ ਅਣਉਿਚਤ ਮੌਿਖਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤਾਓ ਜੋ ਤੰਗ ਜਾਂ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ
ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਜਨਸੀ, ਧਾਰਿਮਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਭਾਅ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ;
•
ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱ ਗਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੰਜਮ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ
ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸੀਮਾ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ: 0-10 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਸੀਮਾ ਸੈਕੰਡਰੀ: 3-20 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਭੱਦੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ:
ਸਕੂਲ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਭੱਦੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਿਵੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ
ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਕੂ ਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ “ਸਮੱਗਰੀ” ਿਵਚ
ਿਡਜੀਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
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ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ�ਦਰਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾ: 0-10 ਿਦਨ
ਮੁਅੱਤਲੀ
ਡਕੈਤੀ / ਚੋਰੀ:
ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ , ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਅਿਜਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਿਗਆ ਤ� ਿਬਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ
ਿਹੱਸੇ ਵਜ�, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਮਾ: 0-10 ਿਦਨ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਹਿਥਆਰ:
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿਥਆਰਾਂ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਉਦ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ RCW 9A.04.110 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਪਕਰਣ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਵਰਗਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ
4210 ਤ� ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਸਤੂ ਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹਿਥਆਰ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ, ਨੂੰ RCW 28A.600.420 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਸਾਲ (12 ਮਹੀਨੇ) ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲਈ ਸਕੂਲ ਤ� ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸੁਪਰਡ� ਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡ� ਟ ਦੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ।
ਜੇ ਸਕੂਲ RCW 9A.04.110 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਉਪਕਰਣ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਵਜ� ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਉਸ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਚਰਣ ਜੋ ਅਪਰਾਿਧਕ ਕੰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਚਰਣ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼
A. ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
B. ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ
ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ� ਦੁਖੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੋ ਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ (5) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ
ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤ� ਿਤੰਨ (3) ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਬੇਦਖ਼ਲੀ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਿਮਲਣ ਦੇ ਿਤੰਨ (3) ਸਕੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ 3241 ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਂ ੀ ਹੈ।
ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਰਸਾਉਦ
C.

ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲਾ / ਮੁੜ-ਭਰਤੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ
ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਉ ਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਿਕਉ ਂ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ; ਸਬੂਤ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ
ਿਬਆਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ 3241
ਮੁੜ-ਜੁੜਾਵ ਮੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ
ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਪ�ਬੰਧਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਹ (20) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਰ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪੰਜ (5) ਪਿਹਲਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲੰ ਮੇ ਸਮ�
ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਬੰਧਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਕਦਮ ਚੁਕ
ੱ ਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਮੁੜ-ਜੁੜਾਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਸਮ�, ਪ�ਬੰਧਕ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਸਮ�
ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਸਫਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ
ਰਾਹ ’ਤੇ ਰੁਝੇਵ� ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੜ-ਜੁੜਾਵ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੀ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਿਨਯਮ
ਹਾਜ਼ਰੀ - ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਛੋਟ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੀਤੀ 3121
ਕਲੋ ਜ਼ਡ ਕ�ਪਸ- ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Auburn School District) ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋ ਜ਼ਡ ਕ�ਪਸ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਛੋਟ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ 3242
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ - ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨੱ ਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ
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ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਿਵਿਦਅਕ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ
ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਿਨੱ ਜਤਾ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰੇ:
A. ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਿਦਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਂ ੀ
ਦੀ ਲੰ ਚ-ਬ�ੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾ ਆਉਦ
ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ।
B. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਣਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਚੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ
ਭੇਜਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ
ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ�ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ
ਉਪਕਰਣ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁ ਆਉਣ ਸਮੇਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤ�
ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਰਾਿਧਕ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਂ ੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ
C. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਨ�ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਦ
ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਿਵਨਾਸ਼ ਲਈ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਵੇਗਾ।
D. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀ ਂ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਤੀ 3245
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Auburn School District, ASD) ਦੀ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਰੋਤ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਡਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਿਸਵਲ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ
ਸਰੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱ ਸ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਉਪਕਰਣ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤ�, ਭਾਵ� ਇਹ ਇੱਕ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੁਆਰਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਅੰਤਮ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਦ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਿਨੱ ਜੀ
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਰੋ…
•

•
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ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲੌ ਗਇਨ ਅਤੇ
ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਨੱ ਜੀ ਰੱਖੋ;
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਾਸਵਰਡ
ਬਦਲੋ ।
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ
ਨੈਟਵਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ
ਫਾਈਲਾਂ, ਿਡਜੀਟਲ ਪ�ੋਜੈਕਟ, ਿਵਡੀਓ,
ਵੈਬ ਪੇਜ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ…
•
•

•

ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰਨਾ।
ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ, ਨੈਟਵਰਕ
ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸਾਈਬਰਬੁੱਲੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ
ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਿਟੱਪਣੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•

•

•

•

•

•

ਬਲੌ ਗ, ਿਵਕੀ, ਬੁਲੇਿਟਨ ਬੋਰਡ, ਸੋਸ਼ਲ
ਨੈੱ ਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵਚ
ਿਹੱਸਾ ਲਓ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਡ ਕਾਸਟ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ
ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ
ਮੀਡੀਆ ਤ� ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਿਚਤ ਸਰੋਤ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ
’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ,
ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ, ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ,
ਬਲਾਗ, ਪੋਡਕਾਸਟ, ਵੀਿਡਓ, ਸੋਸ਼ਲ
ਨੈਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਿਵੱਕੀ, ਈ-ਮੇਲ
ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਗੁ ਪਤ ਰੱਖੋ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਮਾਿਧਅਮ ’ਤੇ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਨੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਗੁ ਪਤ ਰੱਖੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ
ਜਦ� ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ
ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਣਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ
ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ।

•

•

•

•

•

•

•

•

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ
ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ।
ਉਨ�ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੋ
ਅਨੈਿਤਕ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ASD ਨੂੰ
ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ; ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ
ਹੈ।
ਹੈਕ ਕਰਨਾ, ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ
ਵਾਇਰਸ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਰਮਜ਼, ਜਾਂ
ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ
ਮਾਿਨਟਿਰੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਰਨਾ।
ਅਸ਼ਲੀਲ, ਪੋਰਨੋਗ�ਾਿਫਕ ਜਾਂ ਿਜਣਸੀ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ, ਅਪਲੋ ਡ,
ਡਾਊਨਲੋ ਡ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ।
ਿਨੱ ਜੀ ਲਾਭ, ਵਪਾਰਕ ਮੰਗ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ASD
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ।
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੂਰਵਪ�ਵਾਨਗੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ।
ASD ਦੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਡੇ ਟਾ, ਡੇ ਟਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ /
ਜਾਂ ਡੇ ਟਾ ਸੰਗ�ਿਹ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨਾ,
ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਜ਼ਲ� ੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਨੱ ਜਤਾ ਦੀ ਕੋਈ
ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ASD ਦੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇ, ਿਨਗਰਾਨੀ, ਜਾਂਚ, ਕਾਪੀ, ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਰਾਖਵ� ਹਨ।
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ
http://www.auburn.wednet.edu/aup ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇ ੱਥ :ੇ www.auburn.wednet.edu/aup
ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤ� ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ (ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ) ਲਈ ਦੇਖੋ
Recursos Electrónicos (Spanish)
Электронные ресурсы (Russian)
Електронні ресурси (Ukrainian)
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Kein Jerbal ak Men ko Jet Rej Computer ak Electronic Resources (Marshallese)
ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਦਵਾਈ
ਂ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਰੱਗ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਹ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਸਰਪ�ਸਤ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤ� ਿਲਖਤੀ
ਂ ਰ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ, ਭਾਵ� ਇਹ ਨੁ ਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਓਵਰ-ਦਾ-ਕਾਉਟ
ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਜਦ� ਦਵਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ
ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਿਜਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਸਮ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਅਸਲ ਡੱ ਬੇ ਿਵਚ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਦੇ
ਲੇ ਬਲ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਚਿਕਤਸਕ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ,
ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਔਬਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ
ਂ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੋ ੜੀਦਾ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮ� ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ 3416
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਉਹ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਹ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੀ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ
ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋ ਿਟਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਵਰਤਾਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੀਜੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਪੰਜ ਿਦਨਾਂ ਦੀ
ਮੁਅੱਤਲੀ; ਚੌਥੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਣਿਮੱਥੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਜਦ� ਗੰਭੀਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ
ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰ, ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ
ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Auburn School District) ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ 2162
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ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਨਯਮ
ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1. ਲੋ ਿਡੰ ਗ, ਅਨਲੋ ਿਡੰ ਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਿਜਸਦੇ ਢੁਕਵ� ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਬੱਸ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਬਲਿਡੰ ਗ
ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ
ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ। (ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਬੱਸਾਂ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੈਠਣ
ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਿਨਯਮਤ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦ� ਤਕ
"ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ" ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ।)
3. ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਿਵਚ ਜਾਂਿਦਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਜ਼ੋਨ ਿਵਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭੱਦੀ
ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਿਰਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ।
4. ਸਧਾਰਣ ਗੱਲਬਾਤ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਿਵਚ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ
ਆਚਰਣ ਦੇ ਿਨਯਮਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
5. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਅਿਧਕਾਰ ਤ�
ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਤ ਸਟਾਪ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨੂੰ
ਹਰ ਸਮ� ਿਬਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਬੱਸ ਿਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
8. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਤ� ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨਹੀ ਂ ਸੁੱਟਣਗੇ।
9. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਟ ਜਾਂ ਸਪਾਰਿਕੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ।
10. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਨਹੀ ਂ ਖੋਲ� ਸਕਦੇ; ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ (ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਿਸਰ, ਆਿਦ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਨਹੀ ਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਭਾਵ� ਬੱਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ।
11. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਂ ਿਲਜਾਣਗੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਡੰ ਡੇ, ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬ,ੇ ਹਿਥਆਰ, ਿਤੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਸਾਇਣ,
ਿਵਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ, ਆਿਦ।
12. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੰਗੀਤ ਉਪਕਰਣ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵਚ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ
ਦੀਆਂ ਲੱ ਤਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ
ਅਨਲੋ ਿਡੰ ਗ ਿਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ ਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਥਾਤ, ਬੰਸਰੀ, ਕਲੇ ਰੀਨੈਟ, ਟਰੰਪੈਟ, ਵਾਇਲਨ,
ਆਿਦ।
ਂ
13. ਬੱਸ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰ, ਰੀਗਣ
ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
14. ਡਰਾਈਵਰ, ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਤ� ਬਗ਼ੈਰ,
ਬੱਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁ ਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਿਨੱ ਜੀ ਪ�ਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਤ� ਸਾਫ਼ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15. ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਤ� ਬਗ਼ੈਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀ ਂ ਿਖੱਚਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ,
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ਟੇਬਲੈੱ ਟਸ, ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ� ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਵਘਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦੀ।
16. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀ ਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਪਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।
17. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਦ� ਤਕ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦ� ਬੱਸ ਚਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜ�ਨਗੇ ਜਾਂ
ਉਤਰਨਗੇ ਨਹੀ ਂ ਜਦ ਤਕ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀ ਂ ਜਾਂਦੀ।
18. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮ� ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੇਠ ਰਿਹਣਗੇ।
19. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ।
20. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਪੰਜ (5) ਿਮੰਟ ਪਿਹਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਣ ਲਈ ਸਮ� ਿਸਰ
ਘਰ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਗੇ।
21. ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਿਨੱ ਜੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧੱਕਣ, ਝੰਜੋੜਣ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣਗੇ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਿਨਯਿਮਤ ਅਤੇ ਅਨੁ ਸ਼ਾਸਤ ਰਿਹਣਗੇ।
22. ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ-ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟ�ੈਿਫਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਿਸਓ ਂ
ਿਜੱਥੇ ਅਿਭਆਸਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਤੁ ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮ� ਬੱਸ-ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
23. ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵ� ਿਕ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਐਗਿਜ਼ਟ ਡਿਰੱਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
24. ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲ� ੇ ਨੂੰ ਉਿਚਤ
ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
25. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ-ਲੋ ਿਡੰ ਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ।
26. ਪਿਹਲੀ ਿਡਗਰੀ ਿਵੱਚ ਇਕ ਲੇ ਜ਼ਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਇਕ ਕਲਾਸ ਸੀ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਿਜ਼ਲ� ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਨਗਰ-ਪਾਿਲਕਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਿਜ਼ਲ� ਾ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਲੋ ਿਡੰ ਗ,
ਅਨਲੋ ਿਡੰ ਗ ਜਾਂ ਿਜ਼ਲ� ਾ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਗ਼ੈਰਸਕੂਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਉਲੰ ਘਣਾਵਾਂ ਿਵਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ (Auburn School
District) ਕ�ਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ
ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ
ਕ�ਪਸ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ 6550
ਿਜਣਸੀ ਛੇ ੜ-ਛਾੜ
ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਿਬਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਿਜਣਸੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਿਜਣਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਿਜਣਸੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਿਖਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਰਤਾਓ ਿਜਣਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਿਦ�ੜ�ਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
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ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਜਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। ਿਜਣਸੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਢੁਕਵ�
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (253) 939-4317 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੀਤੀ 3205, ਨੀਤੀ 5011
ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਸਕੂਲ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਕੂਲ-ਪ�ਯੋਿਜਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਨੀਤੀ 3241
ਗ਼ੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਿਬਆਨ
ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲ� ਾ (Auburn School District) ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ; ਿਲੰ ਗ; ਜ਼ਾਤ; ਰੰਗ; ਪੰਥ; ਧਰਮ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ (ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ); ਸੈਕਸ; ਿਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ ਸਮੇਤ;
ਿਲੰ ਗੀ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਪਿਹਚਾਣ; ਸਨਮਾਿਨਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਰੁਤਬਾ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ,
ਮਾਨਿਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ; ਿਕਸੇ ਸੱਿ◌ਿਖਅਤ ਕੁੱਤੇ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤ�;
ਅਤੇ ਬੁਆਏ ਸਕਾਊਟਸ (Boy Scouts); ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦਾ; ਅਤੇ
ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਲਣਾ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: Daman
Hunter ਨਾਲ (253) 931-4932 ਉੱਤੇ, Title IX Officer ਅਤੇ Section 504, ADA, ਅਤੇ Civil Rights
Compliance Coordinator.
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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨੋ ਿਟਸ
ਔਬਰਨ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ (Auburn School District) ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਿਸਰਫ ਰੁਝੇਵ� ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ , ਿਗਆਨ,
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ
ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ / ਭਾਵਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ .ਐੱਸ. ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਭਾਗ (U.S. Department of Health
and Human Services), ਪੰਜ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਿਸਕ
ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਵੈ-ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਿਤਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨ�ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 12 ਤ� 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�,
ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨੀਵ� ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, 60%
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕਲੰ ਕ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ�, ਲਗਭਗ ਦੋ-ਿਤਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹੀ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ�ਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ, ਿਜ਼ਲ� ਾ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਿਸਕ
ਿਸਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ / ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਾਿਹਰਾਂ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ (Washington State Law) ਅਨੁ ਸਾਰ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤ�
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ (RCW 71.34.530) ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ
ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੁਆਰਾ 13 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ।
ਂ ਿਲੰ ਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀ ਂ
ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ ਕਾਉਸ
ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਪ�ਦਾਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ
ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਗੁ ੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ
ਮਾਡਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਂ ਲਰ ਨਾਲ
ਰੈਫਰਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ — ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਉਸ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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