
جنسی امتیاز، ہراسگی یا انتقام کے حوالے سے تشویشات یا استفسارات کا اظہار ڻائڻل IX کوآرڈینیڻر یا امریکی محکمہ تعلیم کے سول حقوق کے دفتر (OCR) کے 
سامنے کیا جا سکتا ہے۔

ان واقعات کے لئے جن میں طلباء کی شکایات شامل ہیں،
برائے مہربانی مخصوص رابطے کی معلومات کے لئے درج 

ذیل مالحظہ کریں:

  (OSP) IX آفس آف اسڻوڈنٹ پروڻیکشنز اور ڻائڻل
4400-535-773 پر (طالبعلم سے طالبعلم)

اسپورڻس کی غیر جانبداری سے متعلقہ استفسارات کے لئے بذریعہ ای 
میل ospcompliance@cps.edu پر یا فون 773-535-4400 

پر کئے جانے چاہئیں

(OIG) انسپیکڻر جنرل کا آفس
TELL-CPS (833-835-5277)-833 پر

(بالغ سے طالب علم)

امریکہ کے محکمہ تعلیم کا دفتر برائے 
(OCR) سول حقوق

1560-730-312 یا ocr.chicago@ed.gov پر

بالغ افراد کی شکایات پر مشتمل واقعات کے لئے،
برائے مہربانی مخصوص رابطے کی معلومات کے لئے درج ذیل 

مالحظہ کریں:

مساوی موقع کی تعمیل کا دفتر 
 (Equal Opportunity Compliance Office, EOCO)

1013-553-773 یا eoco@cps.edu پر

(OCR) امریکی محکمہ تعلیم کا دفتر برائے سول حقوق
1560-730-312 یا ocr.chicago@ed.gov پر

مزید معلومات کے لئے نئی غیر امتیازی، ہراسگی، جنسی ہراسانی، جنسی بدسلوکی اور انتقام سے متعلق پالیسی cps.edu/Pages/NonDiscrimination.aspx پر مالحظہ کریں 

معذوری کی بنیاد پر طالب علم متاثرین پر مشتمل امتیازی سلوک، ہراسانی یا انتقامی 
کارروائی کے سلسلے میں تشویشات یا استفسارات اس پتے پر بھیجی جائیں:

ڈسڻرکٹ مینیجر سیکشن 504 کمپالئنس 
Section504@cps.edu پر

مذکوره باال میں سے کسی بھی حفاظتی زمروں کی بنیاد پر جنسی امتیاز، 
ہراسانی، جنسی ہراسانی، جنسی بدسلوکی، اور انتقام کے حوالے سے تشویشات 

یا استفسارات ان پر کئے جانے چاہئیں:

طالب علم کے اسکول کا پرنسپل 
(طالب علم کی شکایت)

مساوی موقع کی تعمیل کا دفتر 
 (Equal Opportunity Compliance Office, EOCO)

1013-553-773 یا eoco@cps.edu پر 
(بالغ فرد کی شکایت)

عدم امتیاز کا بیان
بورڈ کی پالیسی یہ ہے کہ ریاستہائے متحده کے آئین، ریاست الینوائے کے آئین، اور قابل اطالق وفاقی، ریاستی یا مقامی قوانین یا آرڈیننسز کے ذریعے تحفظ یافتہ کسی بھی زمرے 

کی بنیاد پر غیر قانونی امتیازی سلوک، ہراسانی اور انتقامی کارروائی کو ممنوع قرار دیا جائے، جس میں 1964 کے دیوانی حقوق سے متعلق 1964، (ڻائڻل VI) VI ایکٹ 
  (Age Discrimination in کے مالزمت میں عمر کے سبب امتیازی سلوک سے متعلق ایکٹ (VII ڻائڻل ) ،1967 VII کا ڻائڻل کے دیوانی حقوق سے متعلق ایکٹ کا ڻائڻل

 (Americans with Disabilities معذور امریکیوں سے متعلق ایکٹ ،(IX ڻائڻل) IX کے تعلیمی ترامیم سے متعلق ایکٹ کا ڻائڻل (Employment Act, ADEA ،1972
(Act, ADA، معذور افراد کی تعلیم سے متعلق ایکٹ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA)، اور 1973 کے باز بحالی ایکٹ کا سیکشن 504 

(سیکشن 504) بال 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، شجره، قومیت، ملکی بنیاد، مذہب، رنگ، عمر، ذہنی یا جسمانی معذوری، عمر، ترک وطن کی 

حیثیت، ازدواجی حیثیت، رجسڻرڈ گھریلو پارڻنر 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 ذریعے 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۔

کیمی پرات، چیف ڻائڻل IX تعینات ڻائڻل IX کوآرڈینیڻر
 42 W. Madison Street, Chicago, IL 60602,

773-535-4400, osp@cps.edu

CPS.EDU/OSP


