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1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ  

ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਾਡੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਵਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਬਲਵਕ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਖਤੇਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦਿੱ ਸਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਤਿੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹ ੰ ਚ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨ ਿੱ ਖੀ ਵਸੀਵਲਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਅਤੇ ਸਾਡ ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮ ਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਮੂਲ ਵਸਧਾਂਤ ਹੈ। 
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜ ਵਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ।  

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਾਡ ੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸਮ ਿੱ ਚੇ ਵਵਕਾਸ ਦਾ 
ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਵਵਵਵਧ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਸ ਆਗਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਵਗਆਨ, ਸਮਾਵਜਕ ਆਪਸੀ ਵਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਾਗਵਰਕਤਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ 
ਉਦੇਸ਼ ਵਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ, ਵਸਿੱ ਵਖਅਕ, ਅਵਧਆਪਕ, 
ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਿੱ ਕ ਸੰਵਮਲਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਾਲਾ 
ਵਸਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੋ ਉੱਚ 
ਵਕਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ  

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਿੱ ਡੀ ਸੰਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲੂਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ 
ਸੰਵਖਅਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹੇ  ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਵੀ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਮਲਤ ਸਕੂਲ ਦ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ 
ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਵਕ 
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਨੰੂ ਵਵਵਵਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੋਰਾਂ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਗਵਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ 
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ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 
ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਪਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਚਾਈ ਨੰੂ ਵਦਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਵਭੰਨ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ 
ਵਕ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਵਧਆਦਸ਼ੇ (Race Discrimination Ordinance) 

(RDO) ਸਕੂਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਵਵਵਹਾਰ 
ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭਵਵਿੱ ਖੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਇਸ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

2. ਇਸ ਵਕਤਾਬੜੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ  

ਇਸ ਵਕਤਾਬੜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਵਥਤੀਆ ਂ ਅਤ ੇ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਕਨੰੂਨ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ, 
ਬਲਵਕ ਵਵਹਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਵਿੱਚ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਵਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਏ 
ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਵਕਤਾਬੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹਨ:  

✐ ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਲੂਾਂ, ਵਸਿੱ ਵਖਅਕਾਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ, ਮਾਵਪਆ ਂ
ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ;  
✐ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਵਦਲ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕ ੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ 
ਕਰਨਾ;  
✐  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆ ਂ ਵਵਿੱਚ RDO ਦ ੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ  
✐  RDO ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਮਲਨ ਅਤ ੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦ ੇ ਆਮ 
ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ 
ਸ ਝਾਅ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ। 
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3. ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਵਧਆਦਸ਼ੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਵਕਉਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ?ੈ  

RDO, ਜੋ ਵਕ 2008 ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਕ ਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਲੂ 
ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨੰੂ ਵਰਵਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। RDO ਵਸਿੱ ਵਖਆ 
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। 
ਇਸ ਕਰਕ ੇ RDO ਸਕਲੂਾਂ, ਵਟਊਟਰੋੀਅਲ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ, ਹਰੋ 
ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆ ਂਅਤ ੇਬਾਲ ਦਖੇਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤ ੇਬਿੱ ਧ ਹ।ੈ  

RDO ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਵਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ 
ਆਪਣੀਆ ਂ ਕਨੰੂਨੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਵਵਿੱਚ 
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤ ੇ ਸੰਵਮਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ, ਬਲਵਕ ਉਹ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮ ਕਿੱ ਦਮਬੇਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ, ਇਹ ਵਕਤਾਬੜੀ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਤ ਹਾਡੇ 
ਹਿੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਲਈ ਸੰਦਰਭ ਅਤ ੇਵੰਨ-ਸ ਵੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸੰਵਮਲਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ 
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਵਅਕਤੀ ਬਹ -ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਵਾਲੇ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

4. ਪਿੱਖਪਾਤ ਕਦੋਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹ?ੈ  

A. ਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ  

ਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਚੰਗਾ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 
ਉਸਦ ੇ ਜਾਤੀ ਮੂਲ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ RDO ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
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(ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ FAQ#1 ਦੇਖ)ੋ  

RDO ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ ੇ
ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮਵੇਾਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ:  

(a) ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦ ੇਤੌਰ 
‘ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ;  

(b) ਇਿੱਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ 
ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕ ੇਉਸਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ;  

(c) ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਵਅਕਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹੈ:  

(i) ਵਜਸ ਪਰਕਾਰ ਵਕਸੇ ਫ਼ਾਇਵਦਆ,ਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪਹ ੰ ਚ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਪਹ ੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕ;ੇ ਜਾਂ  

(ii) ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨ ਕਸਾਨ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦ ੇ
ਕੇ।  

 

ਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ 
ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਚੰਗਾ ਵਵਵਹਾਰ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਿੱ ਟ ਚੰਗਾ ਵਵਵਹਾਰ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਵਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪਹ ੰ ਚ 
ਤੋਂ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀਆ ਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਵਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਵਵਧੀਆ/ਂਕਲਿੱ ਬਾਂ ਜਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਨੇਮ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਵਿੱ ਚ ਅੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ 
ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦਾ  ਕਈੋ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇ
ਮ ਕਾਬਲੇ ਨੇਮ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱ ਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RDO ਦ ੇ
ਅਧੀਨ ਇਸਨੰੂ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਹਾਲਾਂਵਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਵਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
RDO ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਤਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ 
ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ RDO ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

RDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ, ਵਸਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਵਕਸ ੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ (ਭ ਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਦ ੇ
ਵਬਨਾਂ) ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੋਵ:ੇ  

(a) ਪਵਹਲਾਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤੇ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਕ,ੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕ ੇਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕ;ੇ  

(b) ਪਵਹਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਹਨ, ਉਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਉਸੇ ਕ ਆਵਲਟੀ ਦੀਆ,ਂ ਉਸ ੇਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਤਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕ;ੇ 

 

RDO ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ 
ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਮਾਪਾ ਜਾਂ ਬਿੱ ਚਾ, 
ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ, ਭਣੈ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਹ ਰੇ ਹਨ। 

B. ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ  

ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਉਦੋਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈੋ ਇਕਸਮਾਨ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਵਜਸਨੰੂ ਗੈਰ-
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਭੰਨ ਜਾਤੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 
ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਜਸਦਾ ਵਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ 
ਪਰਭਾਵ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ (i) ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਉਸ ਜਾਤੀ 
ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਸਰਫ਼ ਕ ਝ ਹੀ ਸੰਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
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ਅਤੇ/ਜਾਂ (ii) ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦ ੇਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਨ ਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਇਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  
 

a) ਸਕਲੂਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ  

RDO ਦ ੇਅਧੀਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਅਤੇ ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਵਵਹਾਰ ਕ ਝ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕਲੂ ਹਰੇਕ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਸੰਭਾਵੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ ੂ
ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਪਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ-ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਤਿੱ ਖ 
ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:  

 

  ਦਾਖ਼ਲੇ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ  

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕਲੂ, ਵਕਸੇ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੀ 
ਪੂਰਵ-ਲੋੜ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕੈਂਟਨੋੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ 
ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਸਮਰਿੱਥ ਹੋਣ।  

(ਸਕੂਲਾਂ/ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ FAQ#2 ਅਤੇ ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ FAQ#1 
ਦੇਖ)ੋ। 
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ਸਕਲੂਾਂ ਦ ੇਨੋਵਟਸ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ  

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਮਾਵਪਆ ਂਨੰੂ 
ਵਸਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨੀ ਬੋਲਦ,ੇ ਪੜਹਦੇ ਜਾਂ ਵਲਖਦ ੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ।  

(ਸਕੂਲਾਂ/ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ FAQ#3 ਅਤੇ ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ FAQ#5 
ਦੇਖੋ)  
ਸੰਖੇਪ ਵਵਿੱਚ, ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 
ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰ ਕਾਵਟ ਦੇ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।  
 

b) ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕਲੂ ਦ ੇਵਨਯਮ  

ਹਾਲਾਂਵਕ RDO ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਵਿੱ ਚ ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਤੀ ਅਤ ੇ
ਧਰਮ ਵਵਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ 
ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕ ਝ ਧਾਰਵਮਕ ਵਰਗਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਮੂਲ(ਲਾਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜ ੜੀਆਂ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਵਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਧਾਰਵਮਕ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਕ ਝ ਮਾਮਵਲਆ ਂ
ਵਵਿੱ ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਲੋੜ, ਜੋ ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਵਤ 
ਕਰਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਨੰੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ 
ਲਈ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ 
ਸਬੰਧੀ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕਸਮਾਨ 
ਵਨਯਮ ਬਣਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦ ੇ
ਹਿੱ ਕ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਰੇਵਵਆ ਂਲਈ, ਤ ਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਵਲੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਮੌਕ ੇ
ਕਵਮਸ਼ਨ (Equal Opportunities Commission) (EOC) ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ 
ਵਕਤਾਬੜੀ “ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਦੀ ਵਰਦੀ” (“Racial Equality and 

School Uniform”) ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:  
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www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/schoolUniform/2014_02.pdf  

 

(ਸਕੂਲਾਂ/ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ FAQ#6, 7&8 ਅਤੇ ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਵਿੱ ਲੋਂ 
FAQ#8 ਦੇਖ)ੋ 

 

5. ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀ ਹ?ੈ  

ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੂਜ ੇਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈੋ ਵਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ 
ਆਚਰਨ ਹੈ। 

 RDO ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਤਪੀੜਨ ਨੰੂ ਵਰਵਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ:  

(a) ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 
ਹੈ, ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹੈ;  

(b) ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹ,ੈ ਵਿੱਲੋਂ 
ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਦਾਰ ੇਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਬਣਨਾ 
ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹੈ; ਜਾਂ 
(c) ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹੈ, ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ 
ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹ;ੈ 

(d) ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਹ,ੈ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨਾ - 

(i) ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹ;ੈ ਜਾਂ  

(ii) ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 
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ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

A. ਵਵਤਕਰ ੇਵਾਲਾ ਆਚਰਨ  

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਈੋ ਮੈਂਬਰ ਦਜੇੂ ਵਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਵਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਆਚਰਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਸ ੇਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ 
ਸੋਚ ਰਿੱ ਵਖਆ ਹਵੋੇ ਵਕ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਤੰਗ, ਬਇੇਿੱ ਜ਼ਤ ਜਾਂ 
ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦ ੇਬਰਾਬਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਵਕਸ ੇਵੀ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਸਰੀਰਕ, ਵਵਜ ਅਲ, ਔਨਲਾਈਨ, 
ਮੌਵਖਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਵਖਕ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱ ਕੋ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ:  

✐ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਅਵਸ਼ਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;  

✐  ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚ ਟਕ ਲੇ ਸ ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੇ ਲਵਹਜੇ, ਰੰਗਰੂਪ ਜਾਂ 
ਪਰੰਪਵਰਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ;  

✐  ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ਦ ੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ। 

(ਸਕੂਲਾਂ/ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ FAQ#5 ਅਤੇ ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ 
FAQ#3 ਅਤ ੇ7 ਦੇਖ)ੋ  

B. ਵਰੈਪਰੂਨ ਵਾਤਾਵਾਰਨ  

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਇਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ, ਵਕਸੇ 
ਅਵਜਹੇ ਆਚਰਨ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ 
ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ 
ਵੈਰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
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ਸਮੂਹ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕਲੂ ਦ ੇਖੇਡ ਦੇ ਮਦੈਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ‘ਤ ੇ
ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਚਿੱ ਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸ ਨੇਹੇ ਵਲਖਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਅਵਜਹਾ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦ ੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਡਰ ੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਚਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਸ ਨੇਹੇ ਵਸਿੱ ਧਾ ਵਕਸ ੇਖ਼ਾਸ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਬਨਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦ ੇਇਰਾਦ ੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਬਾਰੇ ਚ ਟਕ ਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਇਰਾਦਾ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। 

ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕਈੋ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਸਕਲੂਾਂ, 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਅਤ ੇਵਟਊਟੋਰੀਅਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਇਿੱ ਕ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਵਧਾਨ ਬਾਰ ੇ
ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ ਚੇਤਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ।  

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ RDO ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 ਦ ਆਰਾ 
ਬਿੱ ਧ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ 
ਅਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਸਮਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। 

6. ਜਾਤੀ ਵਨੰਵਦਆ ਕੀ ਹ?ੈ  

RDO ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਸਕਲੂ ਦੇ ਵਕਸ ੇਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱ ਲੋਂ, ਵਕਸ ੇਵੀ ਜਨਤਕ 
ਗਤੀਵਵਧੀ ਦ ਆਰਾ, ਜਾਤੀ ਦ ੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਵਅਕਤੀ(ਆਂ) ਦ ੇ ਪਰਤੀ ਨਫਰਤ 
ਭੜਕਾਉਣਾ, ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵਵਅੰਗਪੂਰਨ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। 
ਪਬਵਲਕ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸ ੇਗਤੀਵਵਧੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ 
ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਲੋਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਚਰਨ, ਔਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ।  

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇੰਟਰਨੈੈੱਟ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮਲੂ 
ਦੇ ਸਵਹਪਾਠੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਵਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆ ਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਤਵਿੱਚਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਕੈਂਪਸ ਵਵਿੱਚ 
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ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਦੂਜ ੇਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨੰੂ 
ਭੜਕਾ ਕ ੇਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਨੰਵਦਆ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਪੋਸਟਰ ਵਡਸਪਲੇ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਨੰਵਦਆ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕਸ ੇ
ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਮੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ, ਦਾ ਵਵਅੰਗਪੂਰਨ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦ ੇ
ਹੋਣ। 

7. ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕੀ ਹ?ੈ  

ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਖਪਾਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਧਆਪਕ, 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਦੂਜੇ ਅਵਧਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇ
ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਚੰਗਾ ਵਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਕ ਉਹ ਇਹ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵ:ੇ  

✐ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਲਆਉਣਾ;  

✐ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਣੇਾ;  

✐ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਵਕ ਵਕਸ ੇਨੇ RDO ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ 
ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕ,ੇ ਵਜਿੱ ਥੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ); 
ਜਾਂ  

✐  ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ RDO ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕ ਝ 
ਕਰਨਾ।  

(ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ FAQ#7 ਦੇਖ)ੋ  

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਉਦਾਹਰਨ ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

✐  ਕੋਈ ਅਵਧਆਪਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਕਈੋ ਹਵਾਲਾ ਵਲਖਣ ਤੋਂ ਇਸਲਈ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਉਸਦ ੇ ਵਵਰ ਿੱ ਧ RDO ਦ ੇ ਅਧੀਨ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 



  

13 

 

✐ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਸਲਈ ਆਚਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਗਰੇਡ ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਗਵਾਹ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਗਵਾਹੀ ਵਦਿੱ ਤੀ, 
ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੇ ਕਵਥਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਹਪਾਠੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

8. ਜਕੇਰ ਤ ਸੀਂ ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਵਕਹੜ ੇਕਦਮ ਚ ਿੱ ਕ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ?  

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਤ ਹਾਡ ੇ ਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਪਰਬੰਧਨ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਰਬੰਧਨ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ,ੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।  

ਤ ਸੀਂ EOC ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵਕ 

EOC ਕਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਲਖਤ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦ ੇਸਮੇਂ 
ਤੋਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 
ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ ਡਾਕ, ਫੈਕਸ, ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 
ਨਾਲ ਪਰਸਤ ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 
EOC ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤ ਸੀਂ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਕੋਰਟ (District Court) ਦੇ ਸਨਮ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ-
ਵਵਰੋਧੀ ਅਵਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਵਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

9. ਗਰੈਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੌਣ ਵਜੰ਼ਮਵੇਾਰ ਹ?ੈ  

A. ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਸਕਲੂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼/ਅਵਧਆਪਕ/ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰ  

ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ/ਅਵਧਆਪਕ/ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਨੈੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਆਪਣੀ ਖ ਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ-ਵਵਰੋਧੀ 
ਅਵਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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B. ਸਕਲੂ ਪਰਸ਼ਾਸਕ/ਇਨਕਾਰਪਰੋਟੇਡ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਕਮਟੇੀ (IMC)  

ਸਕੂਲ ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ IMC ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ 
ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਰਵਤਵਨਧ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜੰ਼ਮਵੇਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਸਕਲੂ ਇਹ ਨਾ ਦਰਸਾ ਸਕਣ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਅਵਜਹਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚ ਿੱ ਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਵਧਆਪਕ, ਅਵਧਆਪਨ ਸਹਾਇਕ, ਜਨਰਲ ਆਿੱ ਵਫਸ, ਪਵਹਰੇਦਾਰ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕਚੋ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤ ੇਵਟਊਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੰਵਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਰਸ਼ਾਸਕ/IMC ਆਪਣ ੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ 
ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ ਪਰਵਤਵਨਧ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।  

ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ਦ ੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਵਪਆ,ਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇ
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਰਵਹਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ/IMC ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਵਹਾਰਕ ਕਦਮ 
ਚ ਿੱ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। 
 

10. ਜਦੋਂ EOC ਕਲੋ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹ?ੈ  

EOC ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ EOC ਤੋਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ,ੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ 
ਮਾਮਲਾ-ਦਰ-ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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 EOC ਕਲੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ 

(2) ਮ ਲਾਂਕਣ:  

 ਕੀ ਇਹ EOC ਦੇ ਵਨਆ ਂਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਹ?ੈ 

 ਕੀ EOC ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ? 

ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ 

ਹਾਂ 

(3) ਜਾਂਚ ਸਮਝੌਤਾ 

(4) ਸਮਝੌਤਾ 

(5) ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਨੰੂਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇ

ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਸਫਲ ਨਹੀਂ 

ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝੌਤਾ  

ਸਫਲ ਨਹੀਂ 

ਖ਼ਤਮ 

 ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 

 ਸਮਿੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ 

ਸਫਲ 

ਨਹੀਂ 

(1) ਵਲਖਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

writing 

ਸਫਲ 
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11. ਸਮਝਤੌ ੇਰਾਹੀਂ ਮਨੰੂੈ ਵਕਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਵਧਰਾਂ ਵਨਪਟਾਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤ ੇਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦ ੇਕ ਝ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ:  

✐ ਮਾਫ਼ੀ;  

✐ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ;  

✐ ਆਰਵਥਕ ਵਨਪਟਾਰਾ;  

✐ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
ਦਵਾਉਣਾ; ਅਤ/ੇਜਾਂ  

✐  ਸੰਗਠਨ ਦੀਆ ਂ ਨੀਤੀਆ ਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 
ਦਵਾਉਣਾ।  

ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ-ਵਵਰੋਧੀ ਅਵਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਤ ਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕਾਂ, 
EOC ਦੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਤ ੇਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਤ ਹਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ EOC ਨੰੂ eoc@eoc.org.hk ‘ਤੇ ਜਾਂ 2511 8211 ‘ਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। EOC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ਿੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 5:45 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਖ ਿੱ ਲਹਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਤ ਸੀਂ EOC ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਵਸੀਵਲਆ ਂ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ  

www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=a%

20world%20of%20colours 
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12. ਅਕਸਰ ਪ ਿੱ ਛ ੇਜਾਂਦ ੇਸਵਾਲ  

ਸਕਲੂਾਂ/ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  

1. ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀ  

Q:  ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਨੰੂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਚਣੋ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ 
ਹਿੱ ਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ RDO ਦਾ 
ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹਨ?  

A:  ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਚਣੋ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਵਕਸੇ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਚਣੋ ਜਾਤੀ 
ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਤ ਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਉਵਚਤ 
ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ਸਮਰਵਥਤ ਅਨ ਕਲੂ ਚਣੋ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ 
ਆਧਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕਣ। 

2. ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ  

Q: ਕੀ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, 
ਜੇਕਰ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਬਨੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲਦਾ 
ਹੋਵ?ੇ 

A:  ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਕਸੇ ਵੀ ਬਿੱ ਚ ੇਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਧ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
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ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚ ੇ ਨੰੂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕ ੇ
ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ। 

      ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਕ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।  

 ਹਾਲਾਂਵਕ RDO ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਵਧਆਪਨ ਵਵਿੱਚ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖਦਾ, ਵਫਰ ਵੀ RDO ਵਵਿੱ ਚ ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਵਜਹੀ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤਦ ਵੀ 
ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਮ ਕਿੱ ਦਮਬੇਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ, ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਦ,ੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ 
ਦੇ ਇੰਟਰਵਵਊ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਕੈਂਟਨੋੀਜ਼ ਨਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ 
ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਵਵਧੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ 
ਬਿੱ ਚ ੇਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰੇਰਨਾ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ। ਜੇਕਰ 
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਰ ਕਾਵਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਵਆਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ। 

 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(a) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਦਾਖ਼ਲੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇਖੋ) 

 

 

 



  

19 

 

3.  ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਪਆ ਂਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਜ ੋਕੈਂਟਨੋੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦ ੇ 

Q: ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ ਚੀਨੀ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਸਕੂਲ ਦ ੇਨੋਵਟਸ ਚੀਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਖੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਕਵੇਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦ?ੇ  

A:   ਸਕੂਲ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਿੱਚ 
ਵਿੱ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਵਿੱਚ ਭ ਗਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰੀਕ ੇਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤ ਸੀਂ ਮਾਵਪਆ ਂਨੰੂ ਦੋ 
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਵਟਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਂਟਨੋੀਜ਼) ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। ਵਵਕਲਵਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਤ ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੰੂ 
ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਨੋਵਟਸਾਂ ਨੰੂ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 
ਮੌਵਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ (Education Bureau) 

ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਨਯ ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਨ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਵਜਵੇਂ ਵੀ ਢ ਿੱ ਕਵਾਂ ਹੋਵ,ੇ ਦ ਆਰਾ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੰਵਡਗ ਸਵਹਯੋਗ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੀਲੇ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ 
ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਲੋਂ (Home Affairs Department) (ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: 

www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_com

m_sscem.html) ਵਿੱ ਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬਲੋਣ 
ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆ ਂਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(a) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਸਕੂਲ ਦ ੇਨੋਵਟਸ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਦੇਖੋ) 

 

 

http://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html
http://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_comm_sscem.html
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4. ਨੇਮ-ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ  

Q: ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ 
ਜਾਤੀਵਾਦ ਦ ੇਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ?  

A: ਤ ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੇਮ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਸ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਵਜਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮ 
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤ ਸੀਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵਸਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਸ 
ਜਾਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਵਦਓ। ਸਹੀ ਪਿੱ ਧਤੀ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੈਂਪਸ ਨੀਤੀ ਲਈ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣ ੇ ਵਵਿੱ ਚ 
ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ (Guidelines on Student Discipline) ਦ ੇ
ਅਧੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਮਿੱ ਵਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਹਾਰ 
ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਵਵਿੱਚ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ 
ਹੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਖ਼ਲ 
ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਬਇੇਿੱ ਜ਼ਤੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤ ੇਮਖੌਲ ਦ ੇਅਵਹਸਾਸ 
ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

5. ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪੀੜਨ  

Q:  ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਭੰਨ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ 
ਇਿੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਥੋੜਹਾ-ਬਹ ਤ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ 
ਉਤਪੀੜਨ ਵਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

A:  ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤ ੇ
ਸਮਝ ਦੇ ਮ ਿੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਗਰਵਹਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
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ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਿੱ ਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਨਰਾਦਰ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ 
ਉਤਪੀੜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਭ ਗਤਣੀ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 ਸਾਡਾ ਸ ਝਾਅ ਹੈ ਵਕ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ 
ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕ ੇ ਨੀਤੀ 
(Equal Opportunities Policy) ਅਤ ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਵਕਵਸਤ 
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਵਨਵਾਰਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤ-ਵਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ-ਵਵਰੋਧੀ 
ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਸਕਲੂ ਅਵਜਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ 
ਵਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਵੀ ਵਨਯ ਕਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ 
ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਨਪਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ EOC ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਨੇਮਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ  ਸਮਾਨ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 5A ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀ ਹੈ – ਵਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਆਚਰਨ ਦੇਖ)ੋ 

6. ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕਲੂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੀਤੀ  

Q:  ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕ ਝ 
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸਰੀ ਪਵਹਣਨਾ 
ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਵਜਵੇਂ ਪਿੱਗ ਜਾਂ ਵਹਜਾਬ?  

A:  ਧਰਮ ਨੰੂ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ ਵਰਵਜਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, 
ਕ ਝ ਧਰਮ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਵੜਓਂ ਜ ੜ ੇਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 
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ਵਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ, ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ 
ਅਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਦਣੇ ਅਤੇ ਢ ਿੱ ਕਵੇਂ ਅਨ ਕੂਲਨ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ 
ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤਿੱ ਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਨੀਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆ ਂਖ ਦ ਦੀਆ ਂਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਦੇ ਵਵਰ ਿੱ ਧ 
ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹਵੋ,ੇ ਅਤ ੇਇਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਬ ਵਨਆਦੀ ਹਿੱ ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਭਾਵਵਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਦ ੇਮੌਵਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚ 
ਸਮੇਤ। ਮੂਲ ਵਸਧਾਂਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਹਰੀ ਗਿੱਲਬਾਤ 
ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਵੋ,ੇ ਧਾਰਵਮਕ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਵਕਲਪ ਖੋਜਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਅਨ ਕੂਲਨਾਂ ਲਈ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਵੇਰਵਵਆ ਂਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਬਾਰ:ੇ ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਕਲੂ ਦੀ ਵਰਦੀ (Racial Equality 

and School Uniform) 

www.eoc.org.hk/EOC/Upload/booklets/schoolUniform/2014_

02.pdf   ‘ਤੇ EOC ਦੀ ਵਕਤਾਬੜੀ ਪੜਹੋ। 

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(b) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮ ਦੇਖੋ) 

7. ਧਾਰਵਮਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂ 

Q:  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਕਲੂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਧਰਮ ਨੰੂ 
ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਦੀਆ ਂਧਰਮ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਬੇਨਤੀਆ ਂਹੋਣ, 
ਵਜਵੇਂ ਸਕਲੂ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਕੇ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 
ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਯੋਵਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

A:  ਸਕੂਲ ਲਈ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ, 
ਧਾਰਵਮਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ। ਸਵਾਲ 7 ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸ ੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ 
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ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇ
ਅਨ ਕੂਲਨ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਵਮਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਧਾਰਵਮਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(b) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮ ਦੇਖੋ)  
 

8. ਧਾਰਵਮਕ ਜਸ਼ਨ  

Q: ਹਰ ਸਾਲ ਵਕਰਸਵਮਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਸਕੂਲ ਵਵਖੇ ਵਕਰਸਵਮਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਵਜਹੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਨੰੂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ?  

A:  ਸਕੂਲ ਵਕਰਸਵਮਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਰਵਮਕ ਛ ਿੱ ਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣ ੇ
ਤਰੀਕੇ ਚ ਣਨ ਲਈ ਸ ਤੰਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਵਭੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਅਨ ਕਲੂਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਧਾਰਵਮਕ 
ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆਂ ਧਾਰਵਮਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਹਨ ਅਤ ੇ ਥੜੋਹੀ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ, 
ਧਾਰਵਮਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਆਵਦ ਦਾ ਪਰਬੰਧ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਇਸਲਈ ਵੀ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਸ ਚੇਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਵਮਕ 
ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਵਭੰਨ ਧਾਰਵਮਕ 
ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(b) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮ ਦੇਖੋ)  
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9. ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ‘ਤ ੇਤਵਿੱ ਜ ੋਦਣੇਾ

Q: ਜੇਕਰ ਸਾਨੰੂ ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਵਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਤੋਂ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  

A:  ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਵਾਲ 5 ਵਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਪਿੱ ਖਪਾਤ 
ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਸਮੇਤ, ਸਮਾਨ ਮੌਵਕਆ ਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਨਾਲ 
ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਮਕੌ ੇ
ਨੀਤੀ (Equal Opportunities Policy) ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਧਆਪਕ 
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਨ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਨਪਟ 
ਸਕਣ। ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤ ੇਉਤਪੀੜਨ ਦੀ 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰੇ ਵਕ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚ ਿੱ ਕ ੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ ਝ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਅਨ ਕੂਲਨ ਕਰਕ ੇ
ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕ ਝ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਨੰੂ ਬਦਲਣਾ, 
ਟਰੇਵਨੰਗ ਆਵਦ ਰਾਹੀਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ ਚੇਤਤਾ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣਾ। 

10. ਸਾਰੀਆ ਂਜਾਤੀਆ ਂਲਈ RDO ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 

Q: ਕੀ RDO ਵਸਰਫ਼ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਤੋਂ 
ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਦੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਕਈੋ ਚੀਨੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ, ਅਵਧਆਪਕ ਜਾਂ 
ਸਟਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  

A:  RDO ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਕ ਲ, 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮੂਲ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ। RDO ਵਕਸ ੇਵਵਅਕਤੀ 
ਦੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਦੰਦਾ 
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ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 
ਵਸਰਫ਼ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀ 
ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  
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13. ਅਕਸਰ ਪ ਿੱ ਛ ੇਜਾਂਦ ੇਸਵਾਲ 

ਮਾਵਪਆ/ਂਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਵਿੱ ਲੋਂ 

1. ਦਾਖ਼ਲਾ 

Q:  ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਵਫਲੀਵਪਨੋ (Filipino) ਮੂਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਨੰੂ 
ਦੇਖ ਕੇ, ਵਰਸੈਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਪ ਿੱ ਵਛਆ ਵਕ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਈੋ 
ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਬਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟਨੋੀਜ਼ 
ਨਹੀਂ ਬਲੋਦ,ੇ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਦੂਜ ੇ ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ। 
ਅਸਵੀਵਕਰਤੀ ਸਚਮ ਚ ਤਕਲੀਫਦਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਾਂ?  

A: ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਉਵਚਤਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦ ੇਦਾਖ਼ਵਲਆ ਂ ਵਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈੋ ਸ਼ਰਤ 
ਥੋਪਣਾ, RDO ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਰਸ਼ਾਸਕ (School Administrator) 

ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਕ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। ਜੇਕਰ ਤਦ ਵੀ ਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਕਲੂ ਵਿੱਲੋਂ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ EOC 
ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4A ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(a) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਦਾਖ਼ਲੇ ਦ ੇ
ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖ)ੋ 

2. ਸਕਲੂ ਦਾ ਸਵਹਯਗੋ  

Q: ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਸਦਿੱਸ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਜੋ 
ਸਕੂਲ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੰੂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ 
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ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਸਵਹਯੋਗ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਸੀਲੇ ਬਹ ਤ ਹੀ 
ਸੀਵਮਤ ਹਨ ਅਤ ੇਮੈਨੰੂ ਸ ਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਕ ਉਸਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਸਵਹਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸਕਲੂ ਵਵਿੱਚ 
ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

A: ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਦੀ 
ਵਵਆਪਕ ਵਸਖਲਾਈ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਹਯੋਗ ਵਵਿੱਚ 
ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੰਵਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਤਆਰ 
ਪ ਸਤਕ ਪਾਠ, ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਬਾਅਦ ਏਕੀਕਰਣ, ਵਾਧੂ ਅਵਧਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ 
ਆਵਦ। ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਓ 
ਵਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਚ ੇਦੀਆ ਂ ਵਸਖਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤ ੇਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤ ੇ
ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਚੀਨੀ ਵਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, 
ਉਸਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਆਵਦ। ਫੇਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਹ 
ਕਾਰਨ ਵਦੰਦ ੇ ਹੋਏ ਤ ਹਾਡ ੇਬਿੱ ਚ ੇਦੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਟਾਲ ਮਟਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦਾ ਮ ਿੱ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਤ ਸੀਂ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਅਤ/ੇਜਾਂ EOC ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

3. ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ  

Q: ਮੇਰਾ ਪਵਰਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਲੂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ 
ਆਇਆ ਅਤ ੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਉਸਦ ੇ ਸਵਹਪਾਠੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਤੀ 
ਉਤਪੀੜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੰੂੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

A:  ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਤ ਹਾਡ ੇਬੇਟ ੇਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਬੇਟ ੇਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, 



  

28 

 

ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਬਾਰੇ 
ਅਵਧਆਪਕ/ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਵਧਆਪਕ/ਸਕੂਲ ਸਬੰਧਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕੇ ਅਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਅਵਜਹੀਆਂ 
ਸਵਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮੌਵਖਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ EOC ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 5A ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀ ਹੈ? – ਵਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਆਚਰਨ ਦੇਖੋ) 
 

4. ਸਮਾਵਜਕ ਆਪਸੀ ਵਵਵਹਾਰ  

Q: ਮੇਰੀ ਬਟੇੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵੋੇਂ ਥਾਈ ਮੂਲ ਦ ੇਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੰੂ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਕੂਲ 
ਵਵਿੱ ਚ ਉਸਦ ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇ ਉਹ ਅਿੱਡਰਾਪਣ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮ ਿੱ ਦਾ ਹੈ?  

A: ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਵਵਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਵਵਹਾਰ RDO 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ
ਵਕਉਂਵਕ ਦੂਜ ੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਉਸਦ ੇਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ 
ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਅਵਧਆਪਕ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।  

5. ਭਾਸ਼ਾ  

Q: ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵੋੇਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਪੜਹ ਜਾਂ ਵਲਖ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦ।ੇ ਮੇਰੀ ਬਟੇੀ ਚੀਨੀ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਪੜਹ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱ ਤਰ-ਵਵਹਾਰ ਚੀਨੀ ਵਵਿੱ ਚ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦ ੇ
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ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

A: ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮ ਹਿੱਈਆ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ 
ਅਵਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਸਕੂਲ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਵਟਸਾਂ ਬਾਰ ੇ ਤ ਹਾਨੰੂ 
ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈੋ ਤਰੀਕਾ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਲਖਤ ਵਵਿੱਚ ਜਾਂ 
ਮੌਵਖਕ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ 
ਦੀ ਵਨਯ ਕਤੀ ਜਾਂ ਅਨ ਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਵਜਵੇਂ ਵੀ ਢ ਿੱ ਕਵਾਂ ਹੋਵ,ੇ ਦ ਆਰਾ 
ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਲੂਾਂ ਦੇ ਫੰਵਡਗ ਸਵਹਯੋਗ ਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ-ਵਮਆਦ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤ ਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ ਜਾਂ NGO ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੰਚਾਵਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਹਯੋਗ ਸਵੇਾ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕ ਝ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ 
ਅਤੇ ਅਨ ਵਾਦ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਚੂੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ 
ਯੂਵਨਟ (Race Relations Unit) ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ 

www.had.gov.hk/rru/english/programmes/programmes_com

m_sscem.html. 

 ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤ ਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਕਲਵਪਕ ਤਰੀਕਾ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ RDO ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ EOC ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(a) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਸਕੂਲ ਦ ੇਨੋਵਟਸ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਦੇਖੋ)  
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6. ਵਵਵਹਾਰ ਬਾਰ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  

Q: ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿੱ ਖਦ ੇ
ਹਾਂ। ਉਸਦੀ ਅਵਧਆਪਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕਲੂ ਦ ੇ
ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ 
ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  

A: ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇ 
ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦ ੇਆਚਰਨ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚਲੋ 
ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ, ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਸਬੰਧੀ 
ਮਨੋਵਵਵਗਆਨੀ ਆਵਦ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵਿੱ ਚ, 
ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੀ ਬਟੇੀ ਨੰੂ ਅਿੱ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਉਵਚਤ 
ਸਫਾਈ ਦ ੇਤ ਹਾਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਸਕਲੂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ 
ਤ ਹਾਨੰੂ ਲਿੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸਕਲੂ ਵਿੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ 
ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਿੱਟ ਚੰਗਾ ਵਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ EOC ਕਲੋ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

7. ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰੜੂਹੀਬਿੱ ਧ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਉਣਾ  

Q: ਮੇਰੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੇ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦ ੇ
ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦ ੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਵਿੱ ਧ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇ ਘਿੱ ਟ 
ਵਮਹਨਤੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਹੈ?  

A:  ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਅਵਧਆਪਕ ਵਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਵਿੱ ਚ, ਤ ਹਾਡੀ ਜਾਤੀ 
ਬਾਰੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤ ਹਾਨੰੂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਬੇਇਿੱ ਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 
ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਸ ਝਾਅ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ 
ਅਵਧਆਪਕ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸੋ  ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਟਿੱ ਪਣੀ 
ਨਾਲ ਵਕੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਪਹ ੰ ਵਚਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆ ਂ ਨਹੀਂ ਰ ਕਦੀਆ ਂ ਅਤ ੇ
ਅਵਧਆਪਕ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਰਬੰਧਨ ਜਾਂ 
ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਬਾਰੇ 
EOC ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

(ਸਕੈਸ਼ਨ 5A ਜਾਤੀ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀ ਹੈ? – ਵਵਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 

ਅਿੱ ਵਤਆਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਖਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ)  
 

8. ਸਕਲੂ ਵਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ  

Q: ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਬਿੱ ਚ ੇ ਨੰੂ ਮੇਨਸਟਰੀਮ 
ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਵਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  

A:  ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮਾਂ ਅਤ ੇਵਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਵਿੱਚ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ 
ਕ ਝ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਬਿੱਚੇ ਨੰੂ 
ਕੜਾ ਜਾਂ ਵਹਜਾਬ ਪਵਹਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਤ ਸੀਂ ਸ਼ ਰੂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ। ਹੋਰ ਸਵਥਤੀਆ,ਂ ਵਜਵੇਂ ਤ ਹਾਡਾ 
ਬਿੱ ਚਾ ਧਾਰਵਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਧਾਰਵਮਕ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੀਆ ਂਕ ਝ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਵਕਲਪ ਖੋਜਣ 
ਲਈ ਸਕਲੂ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਤਾ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ 
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਾਪੇ ਪਰਗਟ 
ਰੂਪ ਵਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦ ੇਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ 
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ਲਈ ਮਾਪਾ-ਅਵਧਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ ੜ ਸਕਦ ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡ ੇ

(Parents’ Day) ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪ ਿੱ ਛਣ 
ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਵਝਝਕ,ੋ ਜੋ ਤ ਹਾਡ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਸਨੰੂ ਕਸ਼ਟ ਪਹ ੰ ਵਚਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਅਵਧਆਪਕ ਨੰੂ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਥਤੀ ‘ਤੇ ਤਵਿੱ ਜੋ 
ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  

(ਸੈਕਸ਼ਨ 4B(b) ਅਪਰਤਿੱ ਖ ਪਿੱ ਖਪਾਤ – ਧਾਰਵਮਕ ਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦ ੇਵਨਯਮ) 
 

14. ਸ ਝਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਪਿੱ ਧਤੀਆ ਂ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਰੋਗ ਬਹ -ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ ਝ ਸ ਝਾਅ ਵਦਿੱ ਤ ੇ
ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਤੀ, ਜਾਤੀਅਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ‘ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਤਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

 

A. ਸਕਲੂਾਂ ਲਈ:  

1. ਉਹ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਕਲੂਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ 
ਲਈ ਸਕਲੂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀਆ ਂਨੇਮਬਿੱ ਧ ਕਰਨ, ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਲੰਗ, ਅਪਾਹਜਪ ਣ,ੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ 
ਜਾਤੀ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਅਤ ੇ
ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ।  
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2. ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਸ ਚੇਤਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ਼, ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂੜਹੀਬਿੱ ਧ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਨ। ਸਟਾਫ਼ 
ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਦਵਾ ਕ ੇਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਮਾਵਪਆ ਂ
ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ ਵਕ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਨ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹ।ੈ  

3. ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਵਸਿੱ ਵਖਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ 
ਪਹ ੰ ਚ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ।  

4. ਅਵਜਹੀਆ ਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸ ਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਭੰਨ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ 
ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਗਿੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨ। ਇਹ 
ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਣੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਵਚਕਾਰ 
ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆ ਂਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

5. ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਚੀਨੀ ਅਤ ੇ ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ
ਇਕਿੱ ਠੇ ਪੜਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਏਕੀਵਕਰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ।  

6. ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆ ਂਟੀਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਸਕਲੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆ ਂ
ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣਬ ਿੱ ਝ ਕ ੇਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਭੰਨ ਜਾਤੀ/ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ 
ਸਮੂਹਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

7. ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਭੰਨ ਜਾਤੀ 
ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਦ ੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਉਪਲਬਧੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 
ਕਰਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਨਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਪੋਸਟਰ ਆਵਦ।  

8. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ, ਸਵਥਰ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਗ ੂਹ ੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਵਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
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ਹੋਵ,ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਕ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਤ ੇ ਵਨਯਮ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਲਾਗੂ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ।  

9. ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ ਸੰਵਖਅਕ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ 
ਕਰਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਲਈ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 
ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਲਈ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮਾਪੇ-ਅਵਧਆਪਕ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਨਾ।  

 

B. ਮਾਵਪਆ ਂਲਈ:  

1. ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕਲੂਾਂ ਨੰੂ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂ ਦੀ ਛਟੋੀ ਉਮਰ, ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂ ਪਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਪੜਾਅ ‘ਤੇ, ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਾਂ 
ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦ ੇ ਮ ਿੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਗਰਵਹਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂ ਨੰੂ ਖ ਦ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇਸਕੂਲ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਕਵਰਆ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱ ਡ ੇ ਸਮਾਜ 
ਵਵਿੱ ਚ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 
ਪੇਰੈਂਟਸ ਡ ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦ ੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਾਲ 
ਜ ੜਨਾ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਮਾਪਾ-ਅਵਧਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ।  

3. ਮਾਵਪਆਂ ਨੰੂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ 
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਵਿੱ ਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਨਾਲ ਖ ਿੱ ਲਹੀ 
ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  



  

35 

 

15. ਉਪਯਗੋੀ ਵਲੰਕ ਅਤ ੇਸੰਪਰਕ  

ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ (Education Bureau)  

•ਗੈਰ-ਚੀਨੀ ਬਲੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ ਸਵੇਾ : 3540 7447 

• ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ  

▪ ਨਵੇਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਿੱ ਛਮ (New Territories West): 2437 7272  

▪ਨਵੇਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਬ (New Territories East): 2639 4876  

▪ ਕੋਵਲੂਨ (Kowloon): 3698 4108  

▪ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਈਲੈਂਡ (Hong Kong Island): 2863 4646  

• ਵਲੰਕ: www.edb.gov.hk/ncs  

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਕਰਸ਼ਚੀਅਨ ਸਰਵਵਸ (Hong Kong Christian Service) – ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਪ 
ਸੰਵਖਅਕ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤ ੇਵਵਸਤਾਰ ਕੇਂਦਰ (Centre for Harmony and 

Enhancement of Ethnic Minority Residents) (CHEER)  

• ਮ ਫ਼ਤ ਟਲੈੀਫਨੋ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ:  

▪ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡਨੇੋਸ਼ੀਆ, ਟੈਗਲੋਗ ਅਤੇ ਥਾਈ, ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਨੰ.: 3755 6811  

▪ ਵਹੰਦੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ ਨੰ.: 3755 6822  

▪ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦ ੂਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਨੰ.: 3755 6833  

• ਵਲੰਕ: www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html#3  

ਹਮੋ ਅਫਅੇਰਸ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ – ਜਾਤੀ ਸਬੰਧ ਯਵੂਨਟ (Home Affairs Department – 

Race Relations Unit)  

• ਵਲੰਕ: www.had.gov.hk/rru/english/home/index.html 

http://www.had.gov.hk/rru/english/home/index.html


  

36 

 

ਬਦੇਾਵਾ:  
ਇਹ ਵਕਤਾਬੜੀ ਆਮ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਰਪੂ ਨਾਲ ਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹ ੈ
ਅਤ ੇਇਹ ਵਕਸ ੇਵੀ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰ ੇਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਦਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦ ੇ ਪਿੱ ਖਪਾਤ-ਵਵਰੋਧੀ ਅਵਧਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤ ਹਾਡੇ ਹਿੱ ਕਾਂ, EOC 
ਦੀਆ ਂਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱਚ ਤ ਹਾਨੰੂ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  

 

Equal Opportunities Commission  

16/F, 41 Heung Yip Road   

Wong Chuk Hang  

Hong Kong  

ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱਛ: 2511 8211  

ਫੈਕਸ: 2511 8142  

ਈਮੇਲ: eoc@eoc.org.hk  

SMS ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪ ਿੱ ਛਵਗਿੱ ਛ (ਸ ਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਵਗਾੜ/ਬੋਲਣ ਵਵਿੱਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ): 6972566616538  

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: www.eoc.org.hk  

 

 

(ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) 
 


