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ਅਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  

ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਹੁਣ 20 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹ ੈ

 

ਸਟੇਟ ਿਸੱਿਖਆ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀ ਐਲਨ ਈਲੀਆ ਨ�  ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ੇਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਮਾਣ ਬਾਰੇ 

ਕਾਨੰੂਨ (DASA) ਅਤੇ ਅਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਧ (ਰਿਹਨੁਮਾਈ) ਹੁਣ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟਟੇ ਿਵਚ 

ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦਸ਼ੇ ਭਰ ਿਵਚ ਧੱਕੜਪੁਣੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤ ੇਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਿਜਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਫ਼ਡੈਰਲ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਡਰ ਅਤ ੇ

ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵਚ ਇਹਨ� 

ਅਿਹਮ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਸ ਨੰੂ ਸੇਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਇੱਛੁੱ ਕ ਲੋਕ� ਨ�  

ਹੁਣ ਇਸ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਅਿਹਮ ਸੇਧ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

 

“ਜਦ� ਅਸ� ਇਕੱਠ�  ਹੰੁਦ ੇਹ�, ਤ� ਅਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦ ੇਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਆਸਰਾ ਿਮਲੇ।” ਚ�ਸਲਰ ਬੈਟੀ ਏ. ਰੋਜ਼ਾ ਨ�  ਿਕਹਾ ਹੈ “ਸਾਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਾਉਣ ਦ ੇਆਪਣੇ ਵਾਅਦ ੇਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਘਰ ਿਵਚ 

ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਮੀਗ�ਸ਼ੇਨ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਿਜਣਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਿਬਨਾ ਪੜ�ਣ ਲਈ 

ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਿਨ�ਘ ਅਤੇ ਦਿਰਆਿਦਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵ�ਗ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

 

“ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ 

ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ�ਣ ਲਈ ਆ�ਦੇ ਹਨ।” ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਈਲੀਆ ਨ�  ਦੱਿਸਆ ਹੈ। “ਸਾਡੇ 

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ�ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤ� ਡਰਨਾ ਨਹ� ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪੜ�ਾਈ ਿਵਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤ ੇਸਰਪ�ਸਤ� ਨੰੂ ਸ�ੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਹੱਕ� 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।” 
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ਿਵਭਾਗ ਨ�  ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟਟੇ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਦੱਸ ਮੱੁਖ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸ�ੋਤ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ, ਸਰਪ�ਸਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਛੁੱ ਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਹਨ: ਸਪੈਿਨਸ਼, ਚੀਨੀ, ਅਰਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, 

ਰੂਸੀ, ਉਰਦੂ, ਹੈਤੀ ਿਕ�ਓਲ, ਫ਼��ਚ, ਕੈਰੇਨ ਅਤੇ ਨ� ਪਾਲੀ। ਇਹ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਸਭ ਤ� ਪੂਰੀ 

ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ� ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦ ੇਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦ ੇ

ਦਫ਼ਤਰ (OAG) ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ ਸਮਗ�ੀਆਂ ਿਵਚ ਉਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਹੁਣੇ ਿਜਹੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਿਰਕ ਟੀ. 

ਸ਼ਨਾਇਡਰਮੈਨ ਅਤ ੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਈਲੀਆ ਨ�  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟਸ ਨੰੂ ਸਟਟੇ ਅਤ ੇ ਫ਼ਡੈਰਲ ਦੇ 

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਦ ੇਫ਼ਰਜ਼� ਬਾਰੇ ਚੇਤ ੇਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਾਸੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਿਨਉ ਯਾੱਰਕ 

ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਡਰ ਤ� ਿਬਨਾ ਜਾਣ ਦ ੇਹੱਕ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ 

ਿਡਸਿਟ�ਕਟਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾੱਰਡ� ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਅਤ ੇਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਹੀ DASA ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਿਸਰਜਣ ਅਤ ੇਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦ ੇ

ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸ�ੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

20 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚਲੀਆਂ ਇਹ ਸਮਗ�ੀਆਂ ਇੱਥ ੇਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਿਕ DASA ਹੇਠ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸ�ੋਤ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਇੱਥੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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