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ਏਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ  

(Elk Grove Unified School District) 

ਇਕਸਾਰ ਡਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆਵਾਂ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪ੍ਲੇਂਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਜਾਂ UCP) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ 

 2019 - 2020 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹਾ 

(ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 1312.3) 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਡਪ੍ਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 
ਅਡਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਡਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਰਾਂ ਲਈ 

ਏਲਕ ਗ੍ਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਦੀ ਮ ੁੱ ਖ ਡ ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤਕ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਅਡਿਡਨਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ 
ਗ੍ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਡਵਤਕਰੇ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਇਲ ਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਡਵਡਦਅਕ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਤਕ ਜਾਂ ਸੰਘੀ 
ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾ (ਲੋਕਲ ਕੰਰਰੋਲ 
ਐਡਂ ਅਕਾਉਂਰੇਡਬਡਲਰੀ ਪਲਾਨ ਜਾਂ LCAP) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲ ਾਮ ਲਗ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਡਨਪਰਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ 
ਡਿਕਾਇਤ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪਲੇਂਰ ਪਰੋਸੀਜਰ  ਜਾਂ UCP) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦ ਆਰਾ ਆਯੋਡਜਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗ੍ਤੀਡਵਿੀ ਡਵੁੱ ਚ, ਡਜਸਦੇ ਲਈ ਡਸੁੱਿਾ ਡਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਵੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ 
ਫੰਡ ਡਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਵੁੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਮਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਡਕਸੇ ਵੀ ਸ ਰੁੱ ਡਖਅਤ ਬਣਾਏ 
ਗ੍ਏ ਸਮੂਹ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਐਜੂਕੇਿਨ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਿਨ 200 ਅਤੇ 220 ਅਤੇ ਗ੍ਵਰਨਮੈਂਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਿਨ 11135 ਡਵੁੱ ਚ ਪਛਾਡਣਆ ਡਗ੍ਆ ਹੈ, 

ਡਜਸ ਡਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਡਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਿਾਮਲ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਿਨ 422.55 ਡਵੁੱ ਚ ਦੁੱ ਡਸਆ ਡਗ੍ਆ 
ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਡਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਡਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਜਾਂ ਵੁੱ ਿ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਿ ਦੇ 
ਅਿਾਰ 'ਤ,ੇ ਦੇ ਡਵਰ ੁੱ ਿ ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਡਵਤਕਰੇ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਇਲ ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗ੍ੀ। 

UCP ਦੇ ਅਿੀਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਗ੍ਤੀਡਵਿੀਆਂ 

ਹੇਠਾਂ ਡਦੁੱ ਡਤਆਂ ਡਵੁੱ ਚ ਪਰਾਂਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਡਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਿ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 
ਵੀ UCP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ: 
 

 ਗ੍ਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਡਰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਰਹਾਇਿ  
 ਬਾਲਗ੍ ਡਸੁੱ ਡਖਆ  
 ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸੁੱ ਡਖਆ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ  
 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਅਰ ਰੈਕਨੀਕਲ ਡਸੁੱ ਡਖਆ  
 ਕੈਰੀਅਰ ਰੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਰੈਕਨੀਕਲ ਡਸੁੱ ਡਖਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਰੈਕਨੀਕਲ, ਰੈਕਨੀਕਲ ਡਸਖਲਾਈ (ਰਾਜ)  
 ਕੈਰੀਅਰ ਰੈਕਨੀਕਲ ਡਸੁੱ ਡਖਆ (ਸੰਘੀ)  
 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਡਂ ਡਡਵੈਲਪਮੈਂਰ (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਵਕਾਸ) 
 ਪਰਡਤਪੂਰਕ ਡਸੁੱ ਡਖਆ  
 ਡਵੁੱ ਡਦਅਕ ਸਮੁੱਗ੍ਰੀ ਦੇ ਡਬਨਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ  
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 ਫੋਸਰਰ ਕੇਅਰ ਡਵਚਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਘਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਜ ਵੇਨਾਇਲ ਕੋਰਰ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ, 
ਜੋ ਹ ਣ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਡਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਡਮਡਲਰਰੀ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਦੀ ਡਸੁੱ ਡਖਆ 

 ਹਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਕਨੰੂਨ 

 ਸਥਾਨਕ ਡਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (LCAP) 

 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਰ ਐਜੂਕੇਿਨ  
 ਸਰੀਰਕ ਡਸੁੱ ਡਖਆ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਡਵਵਰਣ  
 ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ  
 ਦ ੁੱ ਿ ਚ ੰ ਘਾ ਰਹੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਲਈ ਉਡਚਤ ਅਨ ਕੂਲਤਾਵਾਂ 
 ਖੇਤਰੀ ਡਵਵਸਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ  
 ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  
 ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  
 ਸਕੂਲ ਸਾਈਰ ਕਾਉਂਡਸਲਾਂ  
 ਸਰੇਰ ਪਰੀਸਕੂਲ  
 ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਮ ਕਤ LEAs ਡਵੁੱ ਚ ਰਾਜ ਪਰੀਸਕੂਲ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਡਖਆ ਦੇ ਮ ੁੱ ਦੇ  

 

ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਡਵੁੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਦੁੱ ਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਿਾਮਲ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: 

1. ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਡਜਸਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤ ਵੁੱਜੋਂ, ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪਾਠਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗ੍ਤੀਡਵਿੀ 
ਡਵੁੱ ਚ ਡਹੁੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਕ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 
ਗ੍ਤੀਡਵਿੀ ਚੋਣਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾ ਮੀ, ਜਾਂ ਕਰੈਡਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 

2.  ਮਾਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਰਾਿੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਭ ਗ੍ਤਾਨ, ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਤਾਲਾ, ਲਾਕਰ, ਡਕਤਾਬ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਯੰਤਰ, ਸੰਗ੍ੀਤ ਸਾਜ, 

ਕੁੱਪੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੁੱਗ੍ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

3. ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜੋ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਡਵਡਦਅਕ ਗ੍ਤੀਡਵਿੀ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਸਮੁੱਗ੍ਰੀਆਂ, ਸਪਲਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣ, 

ਜਾਂ ਕੁੱ ਪੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ LCAP ਬਾਰੇ ਡਿਕਾਇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ ਪਡਰਨਰੇਨਡੇਂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਵਅਕਤੀ 
ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ LCAP ਬਾਰੇ ਡਿਕਾਇਤ ਗ੍ ਮਨਾਮ ਰੂਪ ਡਵੁੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਡਜਹਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਰੂਰ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੁੱ ਜੋਂ ਡਿਕਾਇਤ ਦੇ 
ਸਮਰਥਨ ਡਵੁੱ ਚ ਸਬੂਤ ਡਮਲਦਾ ਹੋਵੇ। 
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ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਿੀ ਕੋਈ ਡਿਕਾਇਤ, ਕਡਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਡਮਤੀ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਾਿੂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਸੀਂ ਫੋਸਰਰ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜ ਵੇਨਾਇਲ ਕੋਰਰ ਦੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਹ ਣ ਸਕੂਲ ਡਡਸਡਰਰਕਰ ਡਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਡਮਡਲਰਰੀ ਪਡਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱ ਡਚਆਂ ਦੇ ਡਵੁੱ ਡਦਅਕ ਹੁੱਕਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਡਮਆਰੀਡਕਰਤ ਨੋਡਰਸ ਪੋਸਰ ਕਰਾਂਗ੍ੇ, ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਐਜੂਕੇਿਨ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਿਨਾਂ 
48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 ਅਤੇ 51225.2 ਡਵੁੱ ਚ ਡਦੁੱ ਤਾ ਡਗ੍ਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਡਰਸ ਡਵੁੱ ਚ, ਡਜਵੇਂ ਲਾਗ੍ੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, 
ਡਿਕਾਇਤ ਪਰਡਕਡਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹੈ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਡਿਤ ਮ ੁੱ ਡਦਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਡਦੁੱ ਤੇ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਨੋਨੀਤ ਡਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਡਲਖਤੀ ਰੂਪ ਡਵੁੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਨਾਮ ਜਾਂ ਅਹ ਦਾ:  ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਾਲਣਾ ਡਵਿੇਿੁੱਗ੍        

ਯੂਡਨਰ ਜਾਂ ਆਡਫਸ:  ਡਹਊਮਨ ਡਰਸੋਰਡਸ       

ਪਤਾ:  Human Resources Department, Elk Grove Unified School District, 9510 Elk     Grove-

Florin Road, Elk Grove, CA 95624     

ਫੋਨ: (916) 686-7795   ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ:  legalcompliance@egusd.net 

 

ਉਪਰੋਕਤ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡ ੰਮੇਵਾਰ ਨੰੂ, ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਡਨਰਿਾਰਤ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਡਿਕਾਰੀ ਡਜਹੜਾ ਡਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਡਕਸੇ ਹੋਰ 
ਪਾਲਣਾ ਅਡਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਡਿਕਾਇਤ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਲਣਾ ਅਡਿਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਗ੍ੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ 
ਅਡਿਕਾਰੀ ਤ ਰੰਤ ਡਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਡਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਸੂਡਚਤ ਕਰੇਗ੍ਾ। 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਕਾਇਤ ਸ ਪਡਰਨਰੈਨਡੰਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਦਾਇਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਡਵਤਕਰੇ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਇਲ ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਡਥਤ ਡਵਤਕਰੇ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ, 

ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਡਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪਡਹਲੀ ਵਾਰੀ ਕਡਥਤ ਡਵਤਕਰੇ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱ ਥਾਂ 

mailto:legalcompliance@egusd.net
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ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਛੇ (6) ਮਹੀਡਨਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਡਦੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਸ ਪਡਰਨਰੇਨਡੇਂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਵਅਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਵਿਾ ਨਹੀਂ ਡਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਇਕਸਾਰ ਡਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆਵਾਂ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪ੍ਲੇਂਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਜਾਂ UCP) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ 
2019 - 2020 ਸਕੂਲੀ ਵਰਹਾ 
ਪੰ੍ਨਾ 4 

 

ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਡਿਕਾਇਤ ਡਮਲਣ ਦੇ ਸੁੱ ਠ (60) ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੁੱਕ ਡਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਡਰਪੋਰਰ ਡਿਕਾਇਤ 
ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। ਡਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਡਲਖਤੀ ਸਡਹਮਤੀ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਸਮਾਂ ਡਮਆਦ ਨੰੂ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਾਇਤ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਜੰਮੇਵਾਰ ਡਵਅਕਤੀ, ਿੈਕਿਨ 4621 ਤਡਹਤ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗ੍ਾ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗ੍ਾ।   

ਡਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਡਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੁੱਕ ਡਲਖਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਡਪਾਰਰਮੈਂਰ 
ਆਫ ਐਜੂਕੇਿਨ (CDE) ਕੋਲ ਡਵਿੇਿ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ LCAP ਦੇ ਸਬੰਿ ਡਵੁੱ ਚ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ 
ਡਖਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਡਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਡਵੁੱ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਡਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ 
 ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਡਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਡਦਵਾਨੀ ਕਾਨੰੂਨ ਡਵਚਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਡਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਜਨਹ ਾਂ ਡਵੁੱ ਚ ਇਨਜਕਿਨਾਂ, ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਿ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ 
ਆਦੇਿ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਾਇਦ ਪਰਾਂਤਕ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਡਵਤਕਰਾ, ਉਤਪੀੜਨ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਿ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਲਾਗ੍ੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਡਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਡਲਖਤੀ ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਵਅਕਤੀ ਡਜਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਡਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਕਸੇ ਹੋਰ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ 
ਨਾਲ ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਡਵਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਡਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਮਲ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਡਿਆਪਕ (ਜਾਂ ਕਡਥਤ ਸਮੂਹ ਡਵੁੱ ਚ ਡਕਸੇ 
ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਡਿਆਪਕ), ਜਾਂ ਡਜੁੱ ਥੇ ਕਡਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਵਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਰ ਦੇ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ, ਜਾਂ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ 
ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਡਥਤ ਡਵਤਕਰੇ ਦੀ ਡਰਪੋਰਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਡਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਡਵਅਕਤੀ, ਡਰਪੋਰਰ ਦਾ ਫਾਲੋ-ਅੁੱ ਪ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵੁੱ ਚ, ਡਰਪੋਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਲਖਤੀ ਡਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਡਚਤ ਕਰੇਗ੍ਾ।  ਜੇ ਮੌਡਖਕ 
ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਵਅਕਤੀ ਡਲਖਤੀ ਡਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ੰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ, ਜਾਂ 
ਅਪਰਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡਦੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਲ ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰ੍ਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਭਡਵੁੱ ਖ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ 
ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਡਡਊਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਡਕ, ਡ ਲਹੇ  ਨੰੂ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਰ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਡਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੱਦ ਸੀਡਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਗ੍ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਡਵਤਕਰੇ ਦੀਆਂ 
ਡਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ   ਬਾਨੀ ਡਰਪੋਰਡਰੰਗ੍ ਲਈ ਡ ਲਹੇ  ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਥਾਨਕ UCP ਡਵੁੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਰਡਕਡਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗ੍ਾ।   

ਸਾਡੀਆਂ UCP ਡਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਵੁੱ ਚ ਡਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਦੁੱ ਤੇ ਡਲੰਕ 'ਤੇ ਡ ਲਹੇ  ਦੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ:  http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/ 

ਡ ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਡਿਕਾਇਤ ਪਰਡਕਡਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਡਕਡਰਆ ਡਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 

ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਹਊਮਨ ਡਰਸੋਰਡਸ  ਡਵਭਾਗ੍ ਡਵੁੱ ਚ ਕਨੰੂਨੀ ਪਾਲਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ (916) 686-7795 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/

