ਸ ਿੱਸਿਆ ਬੋਰਡ
ਟੋਸਨਿੰ ਗਟਨ, ਕਨੈ ਕਟੀਕਟ
ਿੰਬਧੀ ਮਤਾ
ਸ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ/ਸ ਿੰ ਗ ਮੀਕਰਨ/ਸਿਨ ੀ ਰੁਝਾਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ, ਜਾਾਂ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਕਿਨਾਾਂ, ਮੁਫਤ ਜਨਤਿ K-12 ਕਸਿੱਕਿਆ ਤਿੱਿ ਪਹੁਿੰਚ
ਿਰਨਾ ਹਰ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕਿਸਕਰਿਿਰ ਦੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕ਼ਿਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇਸਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ, ਜਾਾਂ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਕਿਨਾਾਂ, ਇਿੱਿ ਮੁਫਤ ਜਨਤਿ K-12 ਕਸਿੱਕਿਆ ਤਿੱਿ
ਸੁਰਿੱਕਿਅਤ ਢਿੰਗ ਨਾ ਪਹੁਿੰਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕਿਸਕਰਿਿਰ ਇਹ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾ ੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸਿੱਕਿਅਿ ਹਨ ਜੋ ਗੇ, ੈ ਸਿੀਅਨ, ਅਤੇ ਰਰਾਾਂਸਜੈਂਿਰ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਸਿੂ ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਮੈਂਿਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ,
ਜਾਾਂ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਕਿਨਾਾਂ;
ਾਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ਼ਿ ਹ ਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕਿਸਕਰਿਿਰ ਇਹ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵਿੱਚ ਪਕਰਵਾਰ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਰੂਪਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਆਉਦ
ਸਾਿੇ ਸਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾ ਿਰਨ ਵਾਕ ਆਾਂ ਦੀ ਿਦਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ,
ਜਾਾਂ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਿੀਤੇ ਕਿਨਾਾਂ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਿਨੈ ਿਰੀਿਰ ਰਾਜ ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ, ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ 'ਤੇ ਆਿਾਕਰਤ ਕਵਤਿਰੇ ਸਮੇਤ, ਕਵਤਿਰੇ ਦੀ
ਮਨਾਹੀ ਿਰਦਾ ਹੈ;
ਾਂ ੀ ਦੇ ਫੈਸ ੇ ਕਵਿੱਚ, ਸਿੰਯੁਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਿੋਰਰ ਨੇ ਮਿੰਕਨਆ ਕਿ ਅਸ ਜਾਾਂ
15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂਿੰ ਿੋਸਰੌਿ ਿਨਾਮ ਿ ੇ ਰਨ ਿਾਉਰ
ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ ਜਾਾਂ ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕਵਤਿਰਾ ਿਰਨਾ ਹਮੇਸਾ ਕ ਿੰ ਗ ਕਵਤਿਰੇ ਦਾ ਇਿੱਿ ਰੂਪ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਿੰਘੀ ਿਾਨੂਿੰ ਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੁ਼ਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਸਿੱਕਿਆ ਕਵਿੱਚ ਕ ਿੰ ਗ ਕਵਤਿਰਾ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਯੂ .ਐਸ. ਕਿਪਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਿੇਸਨ ਅਤੇ ਯੂ .ਐਸ. ਕਿਪਾਰਰਮੈਂਰ ਆਫ਼ ਜਸਕਰਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਕਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਿੋਸਰੌਿ ਦੇ
ਫੈਸ ੇ ਕਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਿੋਰਰ ਦਾ ਤਰਿ 1972 ਦੀਆਾਂ ਕਸਿੱਕਿਆ ਸੋਿਾਾਂ (ਰਾਈਰ IX) ਦੇ ਰਾਈਰ IX 'ਤੇ ਾਗੂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਕਿ ਰਾਈਰ IX ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨਾ ਕਵਤਿਰੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨੂਿੰ ਮਨਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੂ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕ ਿੰ ਗ
ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਰਾਈਰ IX ਅਤੇ ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਕਵਤਿਰੇ ਨੂਿੰ ਰੋਿਣ ਵਾ ੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘੀ ਨਾਗਕਰਿ
ਅਕਿਿਾਰ ਿਾਨੂਿੰ ਨ ਸਥਾਨਿ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਾਨੂਿੰ ਨਾਾਂ ਨੂਿੰ ਤਰਜੀਹ ਕਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਵਵਾਦ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਈਰ IX ਦੀਆਾਂ ੋ ੜਾਾਂ ਦੀ
ਪਾ ਣਾ ਿਰਨ ਕਵਿੱਚ ਅਸਫ ਤਾ ਕ਼ਿ ਹ ੇ ਦੇ ਸਿੰਘੀ ਫਿੰਕਿਿੰ ਗ ਨੂਿੰ ਿਤਰੇ ਕਵਿੱਚ ਪਾ ਸਿਦੀ ਹੈ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ੈ ਸਿੀਅਨ ਗੇ ਿਾਈਸੈਿਸੁਅ ਰਿਾਾਂਸਜੈਂਿਰ ਿਵੀਰ/ਪਿਸਕਨਿੰ ਗ (“LGBTQ”) ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਸਿੂ ਕਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਸ
ਜਾਾਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ ਜਾਾਂ ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗੀਆਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਿਿੱਿੇਸਾਹੀ, ਅਿੱਕਤਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਪਰੇਸਾਨੀ ਦੀਆਾਂ ਉਿੱਚ ਦਰਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਿਰਦੇ ਹਨ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਇਸ ਿਿੱਿੇਸਾਹੀ, ਅਿੱਕਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨੇ LGBTQ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਈ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਕਵਕਦਅਿ ਨਤੀਕਜਆਾਂ
ਵਿੱ ਅਗਵਾਈ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਸਿੂ ਛਿੱਿਣ ਦੀਆਾਂ ਉਿੱਚੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ, ਗੈਰਹਾ਼ਿਰੀ ਦੀਆਾਂ ਉਿੱਚ ਦਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਸਰ-ਸੈਿਿੰਿਰੀ
ਸਿੂ ਦੀਆਾਂ ਘਿੱਰ ਇਿੱਛਾਵਾਾਂ ਸਾਮ ਹਨ;
ਜਦੋਂ ਕਿ, LGBTQ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਕਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਾਂ ਉਿੱਚ ਦਰਾਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਪੋਰਰ ਿਰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਿੂ ੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾ
ਾਂ ੇ ਹਨ" ਜਾਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਕਜਆਾਂ
LGBTQ ਨੌ ਜਵਾਨਾਾਂ ਈ ਇਿੱਿ ਨਾ਼ਿੁਿ ਸਮਾਾਂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਾਂ ਿ ਉਹ ਅਿਸਰ "ਿਾਹਰ ਆਉਦ
ਨੂਿੰ ਆਪਣੀ LGBTQ ਪਛਾਣ ਦਾ ਿੁ ਾਸਾ ਿਰਦੇ ਹਨ;

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਾਿੇ LGBTQ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਸਰਾਫ਼, ਪਕਰਵਾਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਿਭਾ ਿਰਨ ਵਾਕ ਆਾਂ ਈ ਇਿੱਿ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ
ਸੁਰਿੱਕਿਅਤ ਸਿੂ ਮਾਹੌ ਿਣਾਉਣਾ ਸਾਿੇ ਸਿੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂਿੰ ਸਭ ਈ ਵਿੇਰੇ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਿਅਤ ਿਣਾਉਦ
ਾਂ ੀ ਹੈ; ਅਸੀ ਾਂ ਦੂਕਜਆਾਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ
ਕਿ, ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਕਸਿੱਕਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿੀਆਾਂ ਵਿੱਿਰੀਆਾਂ ਪਛਾਣਾਾਂ ਦਾ ਜਸਨ ਮਨਾਉਦ
ਾਂ ੇ ਹਾਾਂ, ਇਸ ਕਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ; ਅਤੇ ਵਿੱਿੋ-ਵਿੱਿਰੇ ਕਦਿਸਰੀਿੋਣਾਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਣਨ, ਕਸਿੱਿਣ ਅਤੇ ਆਦਰ ਿਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਿਿੰਮ
ਪੇਸ ਆਉਦ
ਿਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਮਤ; ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕਵਕਦਅਿ ਿਰਮਚਾਰੀ ਅਿਸਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਕਸਿ ਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਪਿਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਮਾਕਜਿ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿ ਕਸਹਤ
ਸਾਮ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ;
ਹੁਣ, ਇਸ ਈ, ਇਹ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਸਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ, ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਕਰਵਾਰ/ਸਿੰਭਾ
ਿਰਨ ਵਾ ਾ, ਜਾਾਂ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਅਸ ਜਾਾਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਾਂ ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ, ਜਾਾਂ ਅਸ ਜਾਾਂ
ਅਨੁ ਭਵੀ ਕਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਕਹਯੋਗੀਆਾਂ ਦੀ ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ;
ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਸਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਜਾਾਂ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਿਰਮਚਾਰੀ, ਅਸ ਜਾਾਂ ਅਨੁ ਭਵੀ
ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਾਂ ਕ ਿੰ ਗ ਸਮੀਿਰਨ, ਜਾਾਂ ਅਸ ਜਾਾਂ ਅਨੁ ਭਵੀ ਕਜਨਸੀ ਝੁਿਾਅ, ਕ ਿੰ ਗ ਪਛਾਣ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਸਕਹਯੋਗੀਆਾਂ ਦਾ ਕ ਿੰ ਗ ਪਿਗਰਾਵਾ;
ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਿੋਰਿ ਕਿਸਕਰਿਿਰ ਨੂਿੰ ਆਪਣੇ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਈ ਇਿੱਿ ਸੁਰਿੱਕਿਅਤ ਥਾਾਂ ਘੋਕਸਤ ਿਰਦਾ ਹੈ,
ਮਤ ਿ ਕਿ ਕਿਸਕਰਿਿਰ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਈ ਕਸਿੱਿਣ, ਵਿਣ-ਫੁਿੱ ਣ, ਅਤੇ ਕਵਤਿਰੇ ਅਤੇ ਿਿੱਿੇਸਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਸਹਾਇਤਾ,
ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ੈ ਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕ਼ਿ ਹ ੇ ਦੇ ਅਕਿਆਪਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਸਰੋਕਨਿੰ ਗਰਨ ਦੇ
ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਈ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ, ਇਿੁਇਰੀ, ਅਤੇ ਸਮੂ ੀਅਤ ਦੇ ਕਚਿੰਨਹ ਵਜੋਂ LGBTQ+ ਰੇਨਿੋ ਫ ੈ ਗ ਪਿਦਰਕਸਤ ਿਰਨ ਦੀ
ਇਜਾ਼ਿਤ ਹੈ;
ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਸਕਰਿਿਰ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਮਤੀ ਦੇ 30 ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਵਰੋਿੀ ਨੀਤੀਆਾਂ
ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਅਤੇ ਸੋਿ ਿਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਾਂ LGBTQ ਕਵਤਿਰੇ ਨੂਿੰ ਰੋਿਦੀਆਾਂ ਹਨ;
ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਿਸਕਰਿਿਰ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕਮਤੀ ਦੇ 30 ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ, ਸਿੰਿਿੰਕਿਤ ਕਵਸੇਸ ਸੌਦੇਿਾ਼ਿੀ ਪਿਤੀਕਨਿਾਾਂ
ਨਾ ਇਹ ਕਨਰਿਾਰਤ ਿਰਨ ਈ ਿਿੰਮ ਿਰੇਗਾ ਕਿ LGBTQ ਕਵਰੋਿੀ ਕਵਤਿਰੇ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਾਂ ਭਕਵਿੱਿ ਦੇ ਸਮੂਕਹਿ
ਸੌਦੇਿਾ਼ਿੀ ਸਮਝੌਕਤਆਾਂ ਕਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ;
ਜੇਿਰ ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂਿੰ ਹਰ ਸਿੂ ਦੀ ਸਾਈਰ 'ਤੇ ਪੋਸਰ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਰ ਦੇ ਆਮ
ਸਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂਿੰ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਸਰਾਫ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨੂਿੰ ਵਿੰਿੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰੈ਼ਿੋ ੂ ਸਨ ਦਾ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਕਵਿੱਚ ਿੋ ੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਕਵਿੱਚ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
ਜੇਿਰ ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ
ਕਰਪੋਰਰ ਿਰੇਗਾ;

ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰਿੈਂ ਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾ ਣਾ ਿਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਗ ੀ ਮੀਕਰਿੰਗ ਕਵਿੱਚ ਿੋਰਿ ਨੂਿੰ

ਇਸ ਨੂਿੰ ਹੋਰ ਹਿੱ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਸੁਚੇਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ਼ਿ ਹ ਾ ਸ ਾਹਿਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਕਵਿੱਚ ਸਾਮ
ਕਵਕਸਆਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਿਰਨ ਈ ਉਪ ਿਿ ਹਨ।

25 ਅਿਤੂ ਿਰ, 2022 ਨੂਿੰ ਿੋਰਿ ਆਫ਼ ਐਜੂਿੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਗਆ

ਫਾਰੂਿ ਰਜਿ, ਕਸਿੱਕਿਆ ਿੋਰਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ

ਹੈਿੀ ਕਸਮਿੰਸ, ਕਸਿੱਕਿਆ ਿੋਰਿ ਦੇ ਸਿਿੱਤਰ

