ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ: ਮੁੱਖ ਤੱਥ
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਪੀਲ ਿਡਸਿਟ8ਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਵਚਾਰ-ਵਟ@ਦਰੇ ਅਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜ@ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ
ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ8ਵਾਨਯੋਗ ਨਹL ਹੈ। ਅਸL ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼@ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ@ ਹੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਲP ਦੇ ਹ@ ਿਜਵQ ਅਸL ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲP ਦੇ ਹ@। ਅਸL ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ@ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ - ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ@ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ Sਤਮਤਾ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ
ਹੈ। ਸਪੱTਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹਨ, ਿਜਹਨ@ ਦਾ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ
ਜ@ਦਾ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ@ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਲ ਬੋਰਡ
ਮੁੱਲ@ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ।

ਖੰ ਡ 11 ਿਵਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ
ਕੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਮTਨ (ਓਐਚਆਰਸੀ) OHRC) ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ, "ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ
ਵਾਲੇ , ਯੂਨੀਅਨ@ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ8ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਲੋ ਕ@ ਦੇ ਿਵTਵਾਸ@ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ@ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"
ਤੱਥ: ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ@ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਵਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ@ -ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਥੋਿਲਕ-ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (ਓਐਚਆਰਸੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਕਾਰਜਿਵਧੀ (ਿਸੱਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ 2009 ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਇਕੁਇਟੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
ਅਤੇ Tਮੂਲੀਅਤ ਿਸੱਿਖਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤZ ਘੱਟ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ,
ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ8ਸਤ@ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥ: 15 ਤZ ਵੱਧ ਸਾਲ@ ਤZ ਪੀਲ ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਰਮ ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ ਪ8ਤੀਬੰ ਿਧਤ ਨਹL ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ8ਤੀਬੰ ਿਧਤ ਨਹL ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ - ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਈ ਸਾਲ@ ਤZ
ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ@ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2012 ਤZ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਧਾਰਿਮਕ
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤZ ਪਿਹਲ@ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਨ\ ਇੱਕ ਸਥਾਿਪਤ ਪ8ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ
ਲੋ ੜLਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। 2016-17 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਜਿਵਧੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ।
ਤੱਥ: ਟ8ਸਟੀਆਂ ਨ\ ਜਨਤਾ ਤZ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ ਹੈ।

ਟ8ਸਟੀ ਕਈ ਵਫ਼ਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ@ ਨ\ Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੋ ਕ@
ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਹਨ@ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਉਹਨ@ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ
Tੁੱਕਰਵਾਰ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਤੇ ਟ8ਸਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ 'ਫੈਸਲਾ' ਨਹL ਸੀ - ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵਧੀ ਪ8ਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ।
ਪ8ਤੀਿਨਧ ਮੰ ਡਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸL ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟ8ਸਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਪ8ਗਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। www.peelschools.org/trusteesਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਟ8ਸਟੀ ਕੌਣ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀ ਲP ਦਾ।

ਅਸL ਿਚੰ ਤਾਵ@ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ8ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬੋਰਡ ਮੁਸਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ
ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਅਸਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।
ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ@ ਲਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਿਨੱਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਿਵTਵਾਸ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਮ@ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵਚ ਨਹL।
ਤੱਥ: ਜੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ@ਦੀ ਹੈ, ਤ@ ਧਰਮ ਦੀ ਿਨਰਪੱਖ ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗ^ਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦਾ ਵਧਾਵਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ@ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹL ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ। ਓਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਅਨੁਕੂਲ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਕਾਿਰਆ ਨਹL ਜ@ਦਾ, ਿਕਉਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜ@ ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਜ@
ਅਿਭਆਸ ਅਨਉਿਚਤ ਜ@ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਜ@, ਿਕ`ਿਕ ਇੱਕ ਸੰ ਗਠਨ ਿਨਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ\ਡਾ ਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ\ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਿਨਰਪੱਖ ਰਾਜ ਉਹਨ@ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿTT ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਿਮਕ ਮਤਭੇਦ ਦ@
ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਤੱਥ: Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਹL ਪਾ`ਦੀ।

Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹL ਪPਦਾ। ਿਧਆਨ ਿਨੱਜੀ ਅਕਾਦਿਮਕ Sਤਮਤਾ
ਪ8ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ8ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨ@ ਦੇ ਿਸੱਖਣ
ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਦTਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਅਸL ਉਸ
ਸਮQ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ@, ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲ@ ਤZ ਹੀ ਕਲਾਸ ਤZ ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ - ਜ@ ਜਦ ਉਹ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜ@ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ 15 ਿਮੰ ਟ। ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਚੰ ਤਾਵ@ ਹਨ, ਤ@ ਉਹਨ@ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪ8ੰ ਸੀਪਲ ਜ@ ਵਾਈਸ-ਿਪ8ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੱਥ: Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜ@ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੰ ਗੀ ਨਹL ਹੈ।

Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹL ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ 15 ਤZ 20 ਿਮੰ ਟ ਦੇ ਲਈ
ਪਿਹਲ@ ਤZ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਥ@ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ@ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸੱਦਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ@ਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮ@ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੱਧ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜ@ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਥ@ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ@ ਨੂੰ ਪੈਦਾ
ਕਰਨਾ ਨਹL ਹੈ।
ਓਐਚਆਰਸੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, "ਲੋ ਕ@ ਦੇ ਧਰਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ@ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ@ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਕ@ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸੀਿਮਤ ਜ@ ਪਾਬੰ ਦ ਨਹL ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ... ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਪ8ਾਥਿਮਕਤਾਵ@, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੁਿਵਧਾ, ਜ@ ਸਮੂਿਹਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜ@
ਸੰ ਿਵਦਾਤਮਕ ਸ਼ਰਤ@।" "ਅਨੁਕੂਲਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹL ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ@ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁTਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ@ਿਕ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੰ ਗੀ ਪ8ਵਾਨਯੋਗ ਹੈ।"
ਕੋਡ ਦੇ ਤਿਹਤ, Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਿਚਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹL ਹੈ।
ਤੱਥ: ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਵTਵਾਸ 'ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵ@ ਅਤੇ ਲੋ ੜ@ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਗ@ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜ@ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ@ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਓਐਚਆਰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹਲਾਤ@ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤZ ਉਿਚਤ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪ8ਦਾਨ ਕਰਨ ਤZ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋ ੜ@ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ, ਨ\ਕ ਨੀਯਤ ਵਾਲੀ ਪ8ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨ@ ਿਵੱਚZ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੰ ਜਾਮ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣਾ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਨੁਕੂਲਣ ਪ8ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਲਾਸ ਤZ ਦੂਰ ਸਮ@ ਘੱਟ ਹੋ ਜ@ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਲਈ
ਵੱਧ ਸਮ@ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਧਾਰਿਮਕ ਕਲੱਬ@ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸL ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਧਰਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਿਵਵਹਾਰ ਨਹL ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸਕੂਲ@ ਿਵਚ
ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਠਕ8ਮ ਕਲੱਬ ਜ@ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਿਨਯਮ@ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਿਮਕ ਕਲੱਬ@ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸਤਾ ਸਭ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਭਾਵQ ਸਟਾਫ Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਨਹL ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਬੋਰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹL ਦੇ ਸਕਦਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਬੈਠਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖ਼ੁਤਬਾ (ਿਵਚਾਰ) ਹਮੇTਾ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੱਥ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰਡ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਫਰਕ ਹੈ।

ਪਿਹਲ@ ਲਾਰਡ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਹਨ@ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਿਭਆਸ ਕੀਤਾ ਜ@ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ
ਧਰਮ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹL ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਪ8ਾਰਥਨਾ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਲZ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਿਭਆਸ ਨਹL ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨ@ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ8ਭਾਵ ਪ@ਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ@ ਨ\ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਸ ਧਾਰਿਮਕ
ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਡ ਜ@ ਅਿਧਿਨਯਮ 'ਤੇ ਪ8ਮੁੱਖਤਾ ਹੈ।

ਓਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੋਡ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ@ ਤZ ਪ8ਮੁੱਖਤਾ ਹੈ ਜ@ ਪ8ਧਾਨਤਾ ਲਈ ਜ@ਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ
ਕੋਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ8ਤੀਰੋਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਪ8ਬਲ ਹੋਏਗਾ।"
ਤੱਥ: ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਮੁਿਹੰ ਮ@ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹL ਕਰਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਵਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਿਨਰਾTਾਜਨਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵਧਾਰਨਾ
ਸਕੂਲ@ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਮੁਿਹੰ ਮ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੀ ਨ\ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ
ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਜ@ ਿਕ ਅਸL ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਿਵਕਲਪ ਪ8ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹ@, ਜ@ ਿਕ8ਸਮਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ8ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਿਦਨ@
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਚੰ ਤਾ ਿਵਅਕਤ ਨਹL ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਨਯਮ@, ਓਨਟਾਰੀਓ
ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਲ@ ਦੇ ਉਲਟ - ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਿਹੰ ਮ ਹੈ।

