
 

BP 1312.3(a) 
 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਰਸ਼ਤੇ 
ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ 
 
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਧਨਯਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ, ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ (UCP) ਤਧਿਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਨਯਮ ਅਤੇ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਿਨ। UCP ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸ਼ਕਾਇਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਐਲਕ ਗ੍ਰੋ  ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਧਡਸਧਰਰਕਰ 
ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਜਾਂ ਧ ਧਦਅਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਧਨਯੰਧਤਰਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਿੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ 
ਲਾਉਣ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ (ਧਜ ੇਂ ਧਕ ਇਿੱਥੇ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਸੁਰਿੱ ਧਿਅਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 
ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਿਿੱਕੇਸ਼ਾਿੀ) ਅਤੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਧਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਿੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ (LCAP) ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਕੋਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਧਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ  ੀ ਧ ਅਕਤੀਗ੍ਤ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਦਲਚਸਪ੍ੀ  ਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਠਨ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੰੁਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੰਧਤਰਤ ਧਲਿਤੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

(cf. 5145.7 - ਧਜਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ) 
(cf. 5145.3 - ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰਾ/ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ/ਿਮਕਾਉਣਾ/ਤੰਗ੍ ਕਰਨਾ) (cf. 5131.2 - ਤੰਗ੍ ਕਰਨਾ) 

 
ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ  ੀ ਸੰਭ  ਿੋ ੇ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਿਿੱਲ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਧਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਧਕਸੇ ਗ੍ੈਰ ਰਸਮੀ 
ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਰਾਿੀਂ ਿਿੱਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਬੋਰਡ 5 CCR 4600-4670 ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਅਤੇ ਇਥੇ  ਰਧਣਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

 
UCP ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

 
ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੇ UCP ਨੰੂ ਧਕਸੇ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਮਣੇ ਧਲਆਉਂਦੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਿੇਠਾਂ ਧਦਿੱ ਤੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਧਤਆ ਜਾ ੇਗ੍ਾ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33315(a) ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗ੍ਏ ਮਾਮਧਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

1. ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਿੱਗ੍ੇ ਧਦਿੱ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਨੰੂ ਧਨਯੰਧਤਰਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਜਾਂ ਧਨਯਮਾਂ 
ਦੀ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਣ  ਾਲੀ ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਬਾਲਗ੍ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਕੈਰੀਅਰ 
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਧਸਿਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਧ ਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ; ਧਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕੂਲ; ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਯੋਜਨਾ ਾਂ; ਸਰੇਰ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੀ ਧਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਧਦਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੀਆਂ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੋਰ 
ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤਾ ਕਨਸੌਲੀਡੇਧਰਡ ਕੈਰੇਗ੍ੋਰੀਕਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 64000(a) ਧ ਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਿਨ, ਸਮੇਤ: 
ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੇ ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਪ੍ਰਧਤਪੂ੍ਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਅਧਿਆਪ੍ਕਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਸਾਥੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੀਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ; ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਅਤੇ ਧਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ। 

2. ਧਕਸੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ, ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱਸਾ 
ਲੈਣ  ਾਲੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਿੋਰ ਧ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਤਕਰੇ ਦੀ ਘਰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਧਕਸੇ 
 ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧ ਿੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਧਸਿੱ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ  ਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, 
ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਸੀਧਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। 



BP 1312.3(b) 
 

ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ (ਜਾਰੀ) 
 
ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਤਕਰੇ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਰੰਗ੍,  ੰਸ਼, ਰਾਸ਼ਰਰੀਅਤਾ, ਰਾਸ਼ਰਰੀ ਮੂਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਧਥਤੀ, ਜਾਤੀ 
ਸਮੂਿ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਉਮਰ, ਿਰਮ, ਧ  ਾਧਿਕ ਸਧਥਤੀ, ਗ੍ਰਭ ਅ ਸਥਾ, ਮਾਧਪ੍ਆਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਧਸਕ ਅਪ੍ਾਿਜਤਾ, ਧਲੰਗ੍, ਧਜਨਸੀ 
ਝੁਕਾਅ, ਧਲੰਗ੍, ਧਲੰਗ੍ੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਧਲੰਗ੍ੀ ਪ੍ਰਗ੍ਰਾ ਾ, ਜਾਂ ਜੈਨੇਧਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕੋਡ 200 ਜਾਂ 220, 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ 11135, ਜਾਂ ਪ੍ੀਨਲ ਕੋਡ 422.55 ਧ ਿੱ ਚ ਪ੍ਛਾਣੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਇਿਨਾਂ ਧ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ  ਿੇਰੇ ਅਸਲ ਜਾਂ 
ਸਮਝੀਆਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਧਕਸੇ ਧ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਿ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਧ ਤਕਰੇ  ਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੰਗ੍ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰ 
ਇਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

3. ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਿੱ ਿ ਚੁੰ ਘਾਉਣ  ਾਲੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪ੍ਸ ਧ ਿੱ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਿੱ ਿ ਕਿੱ ਢਣ ਲਈ ਉਧਚਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ 
ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਿੱਕ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁਿੱ ਿ ਧਪ੍ਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦੁਿੱ ਿ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਸੰਬੰਿੀ ਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ੈਰਪ੍ਾਲਣਾ 
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

4. ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧ ਧਦਅਕ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ, ਜਮਹਾਂ ਰਕਮਾਂ, ਜਾਂ 
ਿੋਰ ਿਰਧਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗ੍ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਮਨਾਿੀ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਪ੍ਾਲਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

5. ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਕੰਰਰੋਲ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਿੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਗ੍ੈਰਪ੍ਾਲਣਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

LCAP, ਸੋਿੀ ਗ੍ਈ ਸਕੂਲ ਧ ਿੱ ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਰਰੋਲ ਫੰਧਡੰਗ੍ ਫਾਰਮੂਲਾ (LCFF) ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਿਿੱਤ ਪੂ੍ਰਨ ਧਿਿੱਸਾ ਿੈ, ਧਜਸ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ K-12 ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਧ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। LCFF ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਾਨੰੂ ਇਿੱ ਕ LCAP ਧਤਆਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਧਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਧਕ, ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 52060(d) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗ੍ਏ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਤਰਜੀਿਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਸ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ, ਸਾਡਾ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਕੋਡ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਧਚਆਂ ਨੰੂ ਧਕ ੇਂ 
ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਿੈ। 

6. ਅਧਜਿੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਾਲਣ-ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਅਿੀਨ ਨੌਜ ਾਨ ਿੈ, ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ 
ਪ੍ਲੇਸਮੈਂਰ ਦੇ ਫੈਸਧਲਆਂ, ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਲਈ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੇ ਧ ਧਦਅਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਧਕਸੇ ਿੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਧ ਿੱ ਚ 
ਤਸਿੱਲੀਬਿਸ਼ ਪੂ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੈਧਡਰ ਦੇਣ, ਸਕੂਲ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗ੍ਾਈਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਰ ਦੇਣ 
ਸੰਬੰਿੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ੍ੂ ਧਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦੀ ਗ੍ੈਰਪ੍ਾਲਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

7. 42 USC 11434a ਧ ਿੱ ਚ ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਕਸੇ ਬੇਘਰੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, ਧਕਸੇ ਸਾਬਕਾ ਧਕਸ਼ੋਰ ਅਦਾਲਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, 
ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕੋਡ 49701 ਧ ਿੱ ਚ ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਕਸੇ ਧਮਲਰਰੀ ਪ੍ਧਰ ਾਰ ਦੇ ਬਿੱ ਚੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ 54441(a) ਧ ਿੱ ਚ 
ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਕਸੇ ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਬਿੱ ਚੇ, ਜਾਂ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕਾਨੰੂਨ 51225.2(a)(6) ਧ ਿੱ ਚ ਪ੍ਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਧਕਸੇ ਨ ੇਂ ਆਏ 
ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਧਕ “ਧਨਊਕਮਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ” ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱਸਾ ਲੈ ਧਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਧ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ 
ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਧਕਸੇ ਿੋਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਧ ਿੱ ਚ ਤਸਿੱਲੀਬਿਸ਼ ਪੂ੍ਰੇ ਕੀਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੈਧਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੋਰਡ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗ੍ਾਈਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਿੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ੍ੂ ਧਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ 
ਗ੍ੈਰਪ੍ਾਲਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

8. ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕੋਡ 51228.1 ਅਤੇ 51228.2 ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ 
ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ 9-12 ਦੇ ਧਕਸੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਧਕਸੇ  ੀ ਸਮੈਸਰਰ ਧ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਫ਼ਤੇ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਲਈ ਧਕਸੇ ਧ ਧਦਅਕ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਦੇ ਧਬਨਾਂ  ਾਲੇ ਕੋਰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਂ 
ਧਕਸੇ ਅਧਜਿੇ ਕੋਰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਨੇ ਧਨਰਿਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਧਬਨਾਂ, ਪ੍ਧਿਲਾਂ ਿੀ ਤਸਿੱਲੀ ਨਾਲ 
ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਧਲਆ ਿੈ। 



BP 1312.3(c) 
 

ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ (ਜਾਰੀ) 
 
 

9. ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਜੋ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੇ 
ਧਮੰਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗ੍ੈਰਪ੍ਾਲਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

10. ਕੋਈ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਜੋ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਧ ਿੱ ਚ ਧਿਿੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਧਕਸੇ ਿੋਰ ਧ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਧਕਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਬੇਨਕਾਬ ਜਾਂ ਧਰਪੋ੍ਰਰ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਧ ਅਕਤੀ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

11. ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ  ੀ ਿੋਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ। ਪ੍ਰ, ਧਸਰਫ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗ੍ੂਲੇਸ਼ਨ 
ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4610 ਦੇ ਰਾਈਰਲ 5 ਧ ਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਿੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਧਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 
ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਧ ਭਾਗ੍ ਕੋਲ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

12. ਸੰਘੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਧਥਤੀ ਧਜਸ ਨੰੂ ਸਰੇਰ ਸੁਪ੍ਧਰਨਰੇਨਡੇਂਰ ਆਫ ਪ੍ਬਧਲਕ ਇਨਸਰਰਕਸ਼ਨ ਢੁਕ ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸਮਝਦਾ ਿੈ। 

 
ਗੈਰ- UCP ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

 
ਜਦੋਂ ਧਕਸੇ ਅਧਜਿੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜੋ ਧਕ UCP ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਨੰੂ ਧਕਸੇ UCP ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਧਡਸਧਰਰਕਰ, ਅਗ੍ਲੇਰੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਲਈ ਗੈਰ-UCP ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਧਚਤ ਸਰਾਫ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਿੈ। 

ਿੇਠ ਧਲਿੀਆਂ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਢੁਕ ੇਂ ਿਿੱਲ ਲਈ ਿੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਧਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਧ ਿੱ ਚ ਧਡਸਧਰਰਕਰ 
ਦੀ UCP ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਜਦ ਤਿੱ ਕ  ਿੱ ਿਰੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਮਝੌਧਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਲਾਗ੍ੂ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ: 

1. ਬਾਲ ਦੁਰਧ ਿਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੰੂ ਕਾਉਂਰੀ ਧਡਪ੍ਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਧ ਧਸਜ਼ (DSS), ਪ੍ਰੋਰੈਕਧਰ  ਸਰਧ ਧਸਜ਼ ਧਡਧ ਜ਼ਨ ਜਾਂ 
ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਢੁਕ ੀਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 

2. ਬਾਲ ਧ ਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਿ ਧ ਿੱ ਚ ਧਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਦਾਧਰਆਂ ਲਈ ਧਡਪ੍ਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ 
ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਧ ਧਸਜ਼ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਛੋਰ  ਾਲੇ ਅਦਾਧਰਆਂ ਲਈ ਢੁਕ ੇਂ ਚਾਈਲਡ ਧਡ ੈਲਪ੍ਮੈਂਰ ਰੀਜਨਲ ਐਡਧਮਧਨਸਰਰੇਰਰ (ਬਾਲ 
ਧ ਕਾਸ ਿੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 

3. ਿੋਿਾਿੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਡਪ੍ਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDE) ਧ ਿੱ ਚ ਕਾਨੰੂਨੀ, ਆਧਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣਾ ਸ਼ਾਿਾ ਨੰੂ 
ਭੇਜੇ ਜਾਣਗ੍ੇ। 

ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਤਕਰੇ, ਧਜਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਣ  ਾਲੀ ਧਕਸੇ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 4030 – ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੈਗ੍ੂਲੇਸ਼ਨ 4119.11 - ਧਜਨਸੀ 
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗ੍ੀ। 

ਪ੍ਾਠ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦੀ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਦੀ ਪੂ੍ਰਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਜੋ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ 
ਧਸਿਤ ਜਾਂ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪ੍ਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਲਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਧਕਸੇ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦੀ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਧਨਯਮ 1312.4 - ਧ ਲੀਅਮਜ਼ ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 



BP 1312.3(d) 
 

ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ (ਜਾਰੀ) 
 
 

 
ਇਿ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ੍ੂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀਆਂ, ਜੋ ਧਕ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗ੍ੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ 
ਰਾਈਰਲ 34 ਸੈਕਸ਼ਨ 300.151 ਤੋਂ 300.153 ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਰਾਈਰਲ 5 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗ੍ੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3080 ਅਤੇ 
ਿੋਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੰਧਤਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

ਇਿ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਸੰਬੰਿੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ੍ੂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀਆਂ, ਜੋ ਧਕ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗ੍ੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ 
ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਈਰਲ 34 ਸੈਕਸ਼ਨ 210.19(a)(4), 215.1(a), 220.13(c), 225.11(b), 226.6(n) ਅਤੇ 250.15(d) ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 
ਰਾਈਰਲ 5 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗ੍ੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15580 ਅਤੇ ਿੋਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੰਧਤਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। 

 
ਰਿਸਰਰਰਕਰ ਦੀਆਂ ਰ ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਰਰਸ 

 
ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੀ ਮੁਿੱ ਿ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਿੈ ਲਾਗ੍ੂ ਿੋਣ  ਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। 
ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਅਧਜਿੀਆਂ ਧਕਸੇ  ੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ, ਜੋ ਲਾਗ੍ੂ ਿੋਣ  ਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਧਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਧ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ 
ਿੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਧਜਨਹ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਤਕਰੇ, ਧਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਂ ਇਿੱਥੇ 
 ਰਣਨ ਧਕਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ UCP ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ੍ੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਪ੍ਾਲਣਾ, ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਸੀਧਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦੇ UCP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਿਿੱਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਧਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗ੍ੀ। 

ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਕਰੇਗ੍ੀ ਧਕ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਧਪ੍ਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਸਲਾਿਕਾਰੀ ਕਮੇਰੀਆਂ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰਾਂ, ਢੁਕ ੇਂ ਪ੍ਰਾਈ ੇਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਧਦਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਧਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰਿੱਿਣ  ਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ 
UCP ਦਾ ਧਲਿਤੀ ਨੋਧਰਸ ਧਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ। ਧਲਿਤੀ ਨੋਧਰਸ ਧ ਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਤਕਰੇ, ਧਜਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਮਨਾਿੀ; ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ; LCAP ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ; ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣ-ਪੋ੍ਸਣ ਅਿੀਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ 
ਧਕਸ਼ੋਰ ਕੋਰਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਧਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਦੇ ਧ ਧਦਅਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ੇਗ੍ੀ। 

ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਦਾ UCP, ਸਰਾਫ਼ ਲਾਉਂਜ ਅਤੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਧਰੰਗ੍ ਰੂਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਧਡਸਧਰਰਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਪੋ੍ਸਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗ੍ਾ। 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦਾ ਮਾਿਰ, ਧਜਸ ਨੰੂ ਇਿੱ ਥੇ ਪ੍ਛਾਧਣਆ ਧਗ੍ਆ ਿੈ, ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਧ ਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਧਰਕਾਰਡ ਬਣਾ 
ਕੇ ਰਿੱ ਿੇਗ੍ਾ। ਧਰਕਾਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਨੰੂ  ੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਧਜਸ ਧ ਿੱ ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਚੁਿੱ ਕੇ ਗ੍ਏ ਕਦਮ ਅਤੇ 5 
CCR 4631 ਅਤੇ 4633 ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਦਰਭ: 

ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕਾਨੰੂਨ 
200-262.4 ਧ ਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਿੀ 
8200-8498 ਬਾਲ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ ਧ ਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 8500-8538 
ਬਾਲਗ੍ ਮੁਢਲੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ 



BP 1312.3(e) 
 

ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ (ਜਾਰੀ) 
 
18100-18203 ਸਕੂਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ 
32280-32289 ਸਕੂਲ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ 33380-
33384 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਕੇਂਦਰ 
35186 ਧ ਲੀਅਮਜ਼ ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ 
44500-44508 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਥੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪ੍ਕਾਂ ਲਈ ਸਮੀਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 46015 
ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਧਪ੍ਆਂ ਦੀ ਛੁਿੱ ਰੀ 
48853-48853.5 ਪ੍ਾਲਣ-ਪੋ੍ਸਣ ਅਿੀਨ ਨੌਜ ਾਨ 
48985 ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਿੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਨੋਧਰਸ 
49010-49014 ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ 
49060-49079 ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਧਰਕਾਰਡ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ: 
49069.5 ਪ੍ਾਲਣ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਅਿੀਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੇ 
ਧਰਕਾਰਡ 49490-49590 ਬਾਲ ਪੋ੍ਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ 
49701 ਧਮਲਰਰੀ ਬਿੱ ਧਚਆਂ ਲਈ ਧ ਧਦਅਕ ਅ ਸਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਰਰੀ ਸੰਿੀ 51210 ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸ 
ਗ੍ਰੇਡ 1-6 
51223 ਸਰੀਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ, ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਸਕੂਲ 
51225.1-51225.2 ਪ੍ਾਲਣ-ਪੋ੍ਸਣ ਅਿੀਨ ਨੌਜ ਾਨ, ਬੇਘਰੇ ਬਿੱਚ,ੇ ਸਾਬਕਾ ਧਕਸ਼ੋਰ ਅਦਾਲਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, ਧਮਲਰਰੀ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀ; ਕੋਰਸ ਕਰੈਧਡਰ; ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 
51226-51226.1 ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ 
51228.1-51228.3 ਧ ਧਦਅਕ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਦੇ ਧਬਨਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਧਮਆਦ 52060-52077 
ਸਥਾਨਕ ਕੰਰਰੋਲ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਿੀ ਯੋਜਨਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ: 
52075 ਸਥਾਨਕ ਧਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਿੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 52160-52178 ਦੁਭਾਸ਼ੀ 
ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
52300-52462 ਕੈਰੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ 
52500-52616.24 ਬਾਲਗ੍ ਸਕੂਲ 
54000-54029 ਆਰਧਥਕ ਪ੍ਰਭਾ  ਸਿਾਇਤਾ 
54400-54425 ਪ੍ਰਧਤਪੂ੍ਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 54440-54445 
ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ 
54460-54529 ਪ੍ਰਧਤਪੂ੍ਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 56000-56865 
ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 
59000-59300 ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 
64000-64001 ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ; ਧ ਧਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ 65000-65001 ਸਕੂਲ 
ਸਾਈਰ ਕਾਉਂਧਸਲਾਂ 

 
ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਡ 
11135 ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਤੀਧ ਿੀਆਂ ਧ ਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰਾ 
12900-12996 ਧਨਰਪ੍ਿੱਿ ਰੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਅਤੇ ਿਾਉਧਸੰਗ੍ ਕਾਨੰੂਨ 

 
ਧਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਕੋਡ 
1596.792 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਕੇਅਰ ਐਕਰ; ਆਮ ਧ  ਸਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਧਰਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 1596.7925 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਾਈਲਡ ਡੇ ਕੇਅਰ ਐਕਰ; ਧਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਧਿਆ ਧ ਧਨਯਮ 104420 ਤਮਾਕੂ- ਰਤੋਂ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਧਸਿੱ ਧਿਆ 



BP 1312.3(f) 
 

ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ (ਜਾਰੀ) 
 
ਪ੍ੀਨਲ ਕੋਡ 
422.55 ਨਫ਼ਰਤ ਅਿਾਰਤ ਅਪ੍ਰਾਿ; ਪ੍ਧਰਭਾਸ਼ਾ 
422.6 ਸੰਧ ਿਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਧ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਧ ਿੱ ਚ ਦਖ਼ਲ, ਧ ਧਨਯਮਾਂ 
ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਰਾਈਰਲ 2 
11023 ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਧ ਤਕਰੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤੀ, ਧ ਧਨਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, 
ਰਾਈਰਲ 5 
3080 ਅਸਮਰਥਤਾ  ਾਲੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਿੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
4600-4670 ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ 
4680-4687 ਧ ਲੀਅਮਜ਼ ਇਕਸਾਰ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ 
4900-4965 ਐਲੀਮੈਂਰਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਧ ਿੱ ਚ ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰਾ 

 
ਯੂਨਾਇਰੇਡ ਸਰੇਰਸ ਕੋਡ, ਰਾਈਰਲ 20 
1221 ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗ੍ੂ ਕਰਨਾ 
1232g ਪ੍ਧਰ ਾਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ 
1681-1688 1972 ਦੀਆਂ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਸੋਿਾਂ ਦਾ ਰਾਈਰਲ IX 
6301-6576 ਰਾਈਰਲ I ਪ੍ਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਧਮਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੁਿਾਰ 
6801-7014 ਰਾਈਰਲ III ਸੀਮਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਧਨਪੰੁ੍ਨਤਾ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਸੀ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਦਾਇਤਾਂ 

 
ਯੂਨਾਇਰੇਡ ਸਰੇਰਸ ਕੋਡ, ਰਾਈਰਲ 29 
794 1973 ਦੇ ਪੁ੍ਨਰ ਾਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 504 

 
ਯੂਨਾਇਰੇਡ ਸਰੇਰਸ ਕੋਡ, ਰਾਈਰਲ 42 
2000d-2000e-17 ਰਾਈਰਲ VI ਅਤੇ ਰਾਈਰਲ VII 1964 ਦਾ ਧਸਧ ਲ ਰਾਈਰਸ ਐਕਰ, ਸੋਿੇ ਗ੍ਏ 
ਅਨੁਸਾਰ 2000h-2-2000h-6 1964 ਦੇ ਧਸਧ ਲ ਰਾਈਰਸ ਐਕਰ ਦਾ ਰਾਈਰਲ IX 
6101-6107 ਉਮਰ ਸੰਬੰਿੀ ਭੇਦਭਾ  ਕਾਨੰੂਨ 1975 
12101-12213 ਰਾਈਰਲ II ਅਸਮਰਥਤਾ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ 

 
ਫੈਡਰਲ ਰੈਗ੍ੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ, ਰਾਈਰਲ 28 
35.107 ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰਾ; ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

 
ਫੈਡਰਲ ਰੈਗ੍ੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ, ਰਾਈਰਲ 34 
99.1-99.67 ਪ੍ਧਰ ਾਰਕ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਿਿੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ 
100.3 ਜਾਤ, ਰੰਗ੍ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਰਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਧ ਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਿੀ 
104.7 ਸੈਕਸ਼ਨ 504 ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ 
106.8 ਰਾਈਰਲ IX ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨਾ 
106.9 ਸੈਕਸ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
110.25 ਉਮਰ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ੈਰ-ਧ ਤਕਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

 
ਪ੍ਰਬੰਿਨ ਦੇ ਸਰੋਤ: 

 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਡਪ੍ਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ਼ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 



BP 1312.3(g) 
 

ਇਕਸਾਰ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ (ਜਾਰੀ) 
 
ਨਮੂਨਾ UCP ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਕਧਰਆ ਾਂ 

 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਧ ਭਾਗ੍, ਨਾਗ੍ਧਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ, ਧਪ੍ਆਰੇ ਸਧਿਕਰਮੀ ਪ੍ਿੱ ਤਰ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2017 
ਧਪ੍ਆਰੇ ਸਧਿਕਰਮੀ ਪ੍ਿੱਤਰ: ਰਾਈਰਲ IX ਕੋਆਰਡੀਨੇਰਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 
ਧਪ੍ਆਰੇ ਸਧਿਕਰਮੀ ਪ੍ਿੱਤਰ: ਅਸਮਰਥਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤੰਗ੍ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਤਧਕਧਰਆ, ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਧਪ੍ਆਰੇ 
ਸਧਿਕਰਮੀ ਪ੍ਿੱਤਰ: ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੰਗ੍ ਕਰਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2010 
ਸੋਧਿਆ ਧਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਧਦਸ਼ਾ ਧਨਰਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਿੋਰ ਧ ਧਦਆਰਥੀ, ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਦੁਆਰਾ ਧ ਧਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ੍ 
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਨ ਰੀ 2001 

 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਸਧਰਸ ਧਡਪ੍ਾਰਰਮੈਂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਧ ਿੱ ਚ ਸੀਮਤ ਧਨਪੰੁ੍ਨਤਾ  ਾਲੇ ਧ ਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਧ ਤ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਰਰੀ ਮੂਲ ਧ ਤਕਰੇ ਧ ਰੁਿੱ ਿ ਰਾਈਰਲ VI ਮਨਾਿੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ 
ਧ ਿੱ ਚ ਸੰਘੀ ਧ ਿੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ  ਾਧਲਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ੍ਦਰਸ਼ਨ, 2002 

 
 ੈੈੱਬ ਸਾਈਰਾਂ 
CSBA: http://www.csba.org 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਧ ਭਾਗ੍: http://www.cde.ca.gov 
ਪ੍ਧਰ ਾਰਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਦਫਤਰ: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco 
ਅਮਰੀਕੀ ਧਸਿੱ ਧਿਆ ਧ ਭਾਗ੍, ਨਾਗ੍ਧਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ: http://www.ed.gov/ocr 
ਅਮਰੀਕੀ ਧਨਆਂ ਧ ਭਾਗ੍: http://www.justice.gov 

 

ਨੀਤੀ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਿ ਸਕੂਲ ਰਿਸਰਰਰਕਰ 
ਅਪ੍ਣਾਇਆ:  8 ਸਤੰਬਰ, 1992 ਐਲਕ ਗਰੋਵ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਸੋਧਿਆ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 
ਸੋਧਿਆ: 1 ਜੁਲਾਈ 2002 
ਸੋਧਿਆ:  6 ਮਾਰਚ 2007 
ਸੋਧਿਆ:  5 ਮਾਰਚ 2013 
ਸੋਧਿਆ: 20 ਜਨ ਰੀ 2015 
ਸੋਧਿਆ: 13 ਦਸੰਬਰ 2016 
ਸੋਧਿਆ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 
ਸੋਧਿਆ: 3 ਸਤੰਬਰ 2019 
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