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ਲਈ:  ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਸੁਪਿਰਨਟ�ਡ�ਟਸ 

  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਸੁਪਿਰਨਟ�ਡ�ਟਸ  

  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਪਰ੍ੰ ਸੀਪਲ 

  ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕ 
 
ਤ�:  ਜਾੱਨ ਐਮ ਈਬਰਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 
 
ਿਵਸ਼ਾ: ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆ ਂਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧੱਕੜਪੁਣਾ 

ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਧ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ 
 

ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵਚ ਖ਼ਬਰ� ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਿਵਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚਲੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਧੱਕੜਪੁਣੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰ� ਵਲ�  ਹਾਲ ਿਵਚ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਿਜਹਨ� ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵਚ ਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 

(“NYSED” ਜ� “ਿਵਭਾਗ”) ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇ

ਸਾਡ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ ਪੜਹ੍ਣ ਲਈ ਆ�ਦ ੇਹਨ। ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ, ਵਕੀਲ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ�  ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ 

ਕਰਨ, ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸਰ੍ੋਤ� ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ (“DASA” ਜ� “ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ”) ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।  
 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਅਤੇ/ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2012 ਿਵਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੜਪੁਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵਚ 2013 ਿਵਚ ਤਰਮੀਮ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।0

1 ਕਾਨੰੂਨ ਸਕੂਲ� ਤ� ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 

DASA ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਾਹੌਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀਆ ਂਅਤੇ ਅਮਲ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ DASA ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਹੋਰਨ� 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਵਲ�  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧੱਕੜਪੁਣੇ  (ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੜਪੁਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ) ਅਤ ੇ

ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂ

ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰੇ NYSED ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਹਨ। 
 

                                                 
1 ਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਵਾਧੂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ http://www.p12.nysed.gov/dignityact/ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, NYSED, ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ (“OAG”) ਨਾਲ ਇਕੱਿਠਆਂ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਹੱਲ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹਨ। NYSED ਅਤੇ OAG ਨ�  ਅਗਸਤ 2016 ਿਵਚ ਸੇਧ ਸਬੰਧੀ ਸ�ਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅਤੇ DASA ਘਟਨਾਵ� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 1

2 ਿਵਭਾਗ ਸਕੂਲ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ 

ਚੇਤ ੇਕਰਾਕੇ ਇਸ ਅਿਹਮ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ DASA ਸਬੰਧੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇ

ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

NYSED ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤ�, ਿਜਹਨ� ਦੇ DASA ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਜ�ਚ ਦੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਅਤੇ 

ਅਮਲ� ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ 

ਢੰਗ-ਤਰੀਿਕਆ ਂਲਈ NYSED ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ੇਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

• (718) 722-2445 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾਵ� (OBEWL) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� obewl@nysed.gov ਜ� 
• (518) 486-6090 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� (SSS) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� studentsupportservices@nysed.gov. 

 
ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ, ਉਹਨ� ਲੋਕ�, ਿਜਹਨ� ਦੇ DASA ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੇਠ� ਿਦੱਿਤਆ ਂ

ਰਾਹ�  ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਯਿੂਨਵਰਿਸਟੀ (“NYU”) ਿਵਚਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਰ੍ੋਤ ਨ� ਟਵਰਕ (RBERN) ਦੀ ਮੁੱਖ 

ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:  
 

• ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਫ਼ਾਰਮ ਇੱਥ ੇ(here) ਭਰੋ 

• ਫੋਨ:   (800) 469-8224 

• ਫ਼ੈਕਸ:  (212) 995-4199 

• ਈਮੇਲ:  nysparenthotline@nyu.edu 

• ਡਾਕ:  NYS ELL Parent Hotline Team 
c/o NYS Statewide Language RBERN at NYU MetroCenter 
726 Broadway – 5th Floor 
New York, NY 10003 
 

ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ §310 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ 

ਕਾਨੰੂਨ §310 ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਧਰ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਖੇ ਜ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਵਲ�  ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨ� 

ਨੰੂ ਕਸ਼ਟ ਪਹੰੁਿਚਆ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਪੀਲ� ਦਾਇਰ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ (ਸਰਲੀਿਕਰ੍ਤ), ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਿਕਰ੍ਓਲ ਿਵਚ: www.counsel.nysed.gov 'ਤ ੇ

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਵਭਾਗ ਿਨਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨ� ਮ, ਿਜਹਨ� ਿਵਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਿਰਵਾਰਕ 

ਿਵਿਦਅਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ (“FERPA”) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।   
 

                                                 
2 ਇਹ ਸੇਧ http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
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ਿਵਭਾਗ, ਪੂਰੇ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਮੁੱਖ ਦਸ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤ ੇ ਹੋਏ DASA ਬਾਰੇ ਸਰ੍ੋਤ ਮਾਤਾ-

ਿਪਤਾ, ਸਰਪਰ੍ਸਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਛੁੱਕ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। 
 
ਇਸ ਤ� ਅਲਾਵਾ NYSED ਨ�  ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇਸਰ੍ੋਤ� ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜੱਥ ੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਸਰ੍ੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ� ਦੀ ਇਹਨ� ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਿਵਚ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੋ।  
 

• ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਸੁਪਿਰਨਟ�ਡ�ਟਸ ਅਤੇ ਸੇਧ ਲਈ NYSED ਅਤ ੇNYS ਅਟਾੱਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਿਚੱਠੀ: 
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf 

• ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਧੱਕੜਪੁਣੇ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ: 
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/PreventBullyingInYourSchool_Nov2016.pdf 

• ਿਸਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ� ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾੱਡਲ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮਗਰ੍ੀ: 
https://ag.ny.gov/sites/default/files/dasa_training_materials_final_-_8.30.16.pdf 

• ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ, ਇਸ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲ ਿਸਰਜਣ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਟੂਲਸ 

ਨਾਲ “ਸਕੂਲ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕ� ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸਰ੍ੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ� ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ”: 
http://www.p12.nysed.gov/dignityact 

• ਪੜਹ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦਾ ਨਰੋਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੁਇਕ ਿਲੰਕ 

ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼ ਲਈ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਸ�ਟਰ: http://www.nyscfss.org/#!quick-links/c13iz 

• ਸਕੂਲ� ਲਈ ਸਕੂਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਰਸਪ�ਸ ਪਲੈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਿਰਸੋਰਿਸਜ਼ ਬਾਰੇ NYSED ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
http://www.p12.nysed.gov/sss/ssae/schoolsafety/save/ 

• ਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਨ�  ਲਈ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਸਟੇਟ ਸ�ਟਰ: 
https://www.schoolhealthny.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=190&ViewID=7b97f
7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=108&PageID=126 
 
ਪੂਰੇ ਿਨਉ ਯਾੱਰਕ ਿਵਚ ਸਾਡ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆ ਂਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� 

ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦ� ਅਸ� ਇਕੱਠ�  ਹੰੁਦ ੇਹ�, ਤ� ਅਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵ�ਗ, ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹਨ� 

ਅਿਹਮ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇ ਹੋ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਸ�ਝੀਆ ਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  

518-486-6090 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� studentsupportservices@nysed.gov ਜ�  

718-722-2445 'ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� obewl@nysed.gov ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚ 

ਕਰੋ। 
 

http://www.p12.nysed.gov/dignityact/documents/SED-AGLttrandGuidance8-31-16.pdf
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https://www.schoolhealthny.com/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=190&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=108&PageID=126
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