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ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨਲ ਅਪਰਿਚਊਨਟੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪਰਿਚਊਨਟੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨ� ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ� ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਤ� ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ IV ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਕੌ ਮੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ,
ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਿਵੱ ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਈਕਿਵਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪਰਿਚਊਨਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਨ� ਚੀਜ਼� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ� ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਜਿਲ�ਆਂ ਤ� ਇਹ ਲੋ ੜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਕਾਵਟ� ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਗਿਲਸ਼ ਲ� ਗੂਏਜ ਲਰਨਰ (ELL) ਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ; ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੈਿਰਕਨਜ਼ ਿਵਦ ਿਡਸਏਿਬਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 1964 ਦੇ ਿਸਵਲ
ਅਿਧਕਾਰ� ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ VI (ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਡ� ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਨਸਲ, ਰੰ ਗ, ਅਤੇ ਕੌ ਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ), ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਮ�ਡਮ�ਟਸ
ਆਫ 1972 ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ IX (ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਡ� ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਲੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ), ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 (ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਡ� ਦੇ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਅਪੰ ਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਉਦਾਹਰਨ� ਸਤਾਏ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ ਜੋ ਇਹਨ� ਸੰ ਘੀ ਕਨੂੰਨ� ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਪੁੱ ਠ�-ਿਸੱ ਧੇ

ਇੱ ਕ ਮੁਸਿਲਮ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਿਹਜਾਬ ਪਾਕੇ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ

ਨਾਮ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਲਾਨ� ਦੀ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ‘ਨ� ਹੈਟਸ’ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਿਹਜਾਬ ਨਹ� ਪਾ

ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਲਈ

ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚੁਫਿੇ ਰ� ਘੁੰ ਮਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ
ਇਸ ਸਮੱ ਿਸਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਦਲਾਨ� ਤ�
ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਚਾਰਨ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ਥਾਵ� ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ�ਦੇ ਹੋਏ,
ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਅਮਰੀਕਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਿਕ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲੀ ਵਰ�ਾ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਾਏ

ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਨ� ਧਰਮ-ਿਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਪਵਾਦ� ਨੂੰ

ਆਿਗਆ ਦੇ ਰੱ ਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਆਪਣਾ ਿਹਜਾਬ ਉਤਾਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਸੱ ਖ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ “ਅੱ ਤਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਓਸਾਮਾ” ਿਕਹਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲ� ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਿਸੱ ਖ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਿਬਠਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਉਹ ‘ਉਸਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖ ਸਕਣ”। ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।

ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਅਰਬੀ-ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ELL ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ

ਇੱ ਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਾਲ ELL ਸੇਵਾਵ� ਕੇਵਲ ਉਹਨ� ELLs ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾ�ਦਾ ਹੈ

ਯੋਗ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰ� ਸਮੇਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨ�ਿਟਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜ

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ

ਜੋ ਸਪੇਿਨਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੁੱ ਖ-ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ� ਿਵੱ ਚ ਹੀ

ਠੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ELL ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਡਵ�ਸਡ
ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਜਮਾਤ� ਦੋਨ� ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ�ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨ� ਪਿਹਲ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਰਬੀ ਿਵੱ ਚ
ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਾਪੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਕੂਲ

ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਜ� ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਰਬੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹ� ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਜ� ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
U.S. Department of Justice, Civil Rights Division
Educational Opportunities Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: (202) 514-4092 ਜ� (877) 292-3804
ਈਮੇਲ: education@usdoj.gov
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