Chicago Public Schools

عدم امتیاز
کا بیان
بورڈ کی پالیسی یہ ہے کہ ریاستہائے متحدہ کے آئین ،ریاست الّینوائے کے آئین ،اور قابل اطالق وفاقی ،ریاستی یا مقامی قوانین یا آرڈیننسز کے
ذریعہ تحفظ یافتہ کسی بھی زمرے کی بنیاد پر غیر قانونی امتیازی سلوک ،ہراسانی اور انتقامی کارروائی کو ممنوع قرار دیا جائے ،جس میں
 1964کے دیوانی حقوق سے متعلق ایکٹ کا ٹائٹل ( VIٹائٹل  1964 ،(VIکے دیوانی حقوق سے متعلق ایکٹ کا ٹائٹل ( VIIٹائٹل ،)VII
 1967کے مالزمت میں عمر کے سبب امتیازی سلوک سے متعلق ایکٹ (،)Age Discrimination in Employment Act, ADEA
 1972کے تعلیمی ترامیم سے متعلق ایکٹ کا ٹائٹل ( IXٹائٹل  ،)IXمعذور امریکیوں سے متعلق ایکٹ (Americans with Disabilities
 ،)Act, ADAمعذور افراد کی تعلیم سے متعلق ایکٹ ( ،)Individuals with Disabilities Education Act, IDEAاور  1973کے
باز بحالی ایکٹ کا سیکشن ( 504سیکشن  )504بال تحدید شامل ہیں ،خاص طور پر بشمول لیکن بال تحدید ،جنسی رجحان ،صنف یا جنس
(جس میں صنفی شناخت ،صنفی اظہار ،حمل ،وضع حمل ،دودھ پالنا اور حمل سے متعلق طبی کیفیات شامل ہیں) ،نسل یا نسلیت ،نسلی گروپ کی
شناخت ،شجرہ ،قومیت ،ملکی بنیاد ،مذہب ،عمر ،ذہنی یا جسمانی معذوری ،عمر ،ترک وطن کی حیثیت ،ازدواجی حیثیت ،رجسٹرڈ گھریلو پارٹنر کی
حیثیت ،جینیاتی معلومات ،سیاسی اعتقاد یا الحاق( ،یونین سے متعلق نہیں) ،فوجی حیثیت ،غیر جانبدارانہ طور پر فوری خدمت سے رخصت کی بنیاد
پر ،یا بورڈ کے ذریعہ چلنے والے تعلیمی پروگراموں یا سرگرمیوں میں ان حقیقی یا قیاسی خصوصیات میں سے ایک یا زائد خصوصیت والے فرد
یا گروپ کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر امتیازی سلوک ،ہراسانی یا انتقامی کارروائی شامل ہے۔

جنسی امتیازی سلوک ،ہراسانی یا انتقامی کارروائی کے سلسلے میں تشویشات یا استفسارات بورڈ کے ٹائٹلIX کے کوآرڈینیٹر کے پاس دفتر برائے طلبہ کے
تحفظات اورٹائٹل(IX (Office of Student Protections, OSP یا امریکی محکمہ تعلیم کے دفتر برائے دیوانی حقوق (Office for Civil
)Rights, OCR میں دیے جا سکتے ہیں۔
طالب علم متاثرین پر مشتمل واقعات کے لیے ،براہ کرم رابطے کی خصوصی
معلومات کے لیے ذیل میں دیکھیں:

بالغ متاثرین پر مشتمل واقعات کے لیے ،براہ کرم رابطے کی مخصوص معلومات
کے لیے ذیل میں دیکھیں:

•دفتر برائے طلبہ کے تحفظات اور ٹائٹلIX ()OSP
کو ( 773-535-4400طالب علم سے طالب علم کو)
(اسپورٹس میں مساوات کے سلسلے میں استفسارات
ospcompliance@cps.edu کے پاس بھیجے جائیں )

•مساوی موقع کی تعمیل کا دفتر (Equal Opportunity
Compliance Office, EOCO)کو 773-553-1013 یا
eoco@cps.edu

•دفتر انسپکٹر جنرل (Office of Inspector General, OIG )–
کو (( 833-TELL-CPS (833-835-5277بالغ ف رد سے طالب
علم کو)

•امریکی محکمہ تعلیم کے دفتر برائے دیوانی حقوق (OCR)
 کو 312-730-1560 یا  ocr.chicago@ed.govپر

•امریکی محکمہ تعلیم کے دفتر برائے دیوانی حقوق (OCR)
 کو 312-730-1560 یا  ocr.chicago@ed.govپر
معذوری کی بنیاد پر طالب علم متاثرین پر مشتمل امتیازی سلوک ،ہراسانی
یا انتقامی کارروائی کے سلسلے میں تشویشات یا استفسارات اس پتے پر
بھیجے جائیں:
 5کمپالئنس
•ڈسٹرکٹ مینیجر سیکشن  04
کو Section504@cps.edu

مذکورہ باال کسی دیگر تحفظ یافتہ زمرے کی بنیاد پر امتیازی سلوک ،ہراسانی
یا انتقامی کارروائی کے سلسلے میں تشویشات یا استفسارات اس پتے پر
بھیجے جائیں:
•پرنسپل طلبہ کا اسکول
(طالب علم متاثرین)
•مساوی موقع کی تعمیل کا دفتر (EOCO)
کو 773-553-1013 یاeoco@cps.edu

مزید معلومات کے لیے ،بورڈ کی جامع غیر امتیازی ،ہراسانی ،اور انتقامی کارروائی کی پالیسی
 cps.edu/Pages/NonDiscrimination.aspxپر مالحظہ کريں
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