
ਮੌਜੂਦਾ ਮਮਤੀ:   ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ:
ਮਿਪੋਿਮ ਿੰਗ ਮਿਅਕਤੀ (ਮਿਕਲਮਪਕ): ਫੋਨ # (ਮਿਕਲਮਪਕ):

ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ (ਮਿਕਲਮਪਕ): ਮਿਮਦਆਿਥੀ ਸਕੂਲ:

ਮਨਸਾਨਾ ਮਿਮਦਆਿਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਮਲਿੰ ਗ: □ਪੁਿਖ □ਮਮਿਲਾ ਗਰੇਡ:

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ:  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ:  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਾਾਂ: 
□ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਾਂ □ ਬੇਬੁਮਨਆਦ    ਹਵਾਲਾ ਮਦਿੱਤਾ ਮਗਆ:
□ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਮਗਆ (ਮਿਤੀ): □ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ (ਮਿਤੀ):
□ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਮਗਆ (ਮਿਤੀ): □ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਿੱਤਰ (ਮਿਤੀ):

□ ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਮਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮਿਤੀ:  ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਾਾਂ: 

□ ਪ੍ੁਮਲਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ    ਏਜੰਸੀ:    ਅਮਿਕਾਰੀ:  ਕੇਸ #:  
ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਮਿਕਾਰੀ ID:  ਵੇਰਵੇ ਕੋਡ:  _ ਕਲੀਅਰ ਕੋਡ: 

ਪ੍ੀੜਤ ਦਾ ਨਾਿ:     ਜਨਿ ਦੀ ਮਿਤੀ     ਗਰੇਡ  _ਮਲੰਗ: □ਪ੍ੁਰਿ □ਿਮਹਲਾ 
 ਸਿੱਕੀ 1 ਨਾਿ:   ਜਨਿ ਦੀ ਮਿਤੀ    ਗਰੇਡ  ਮਲੰਗ: □ਪ੍ੁਰਿ □ਿਮਹਲਾ 
 ਸਿੱਕੀ 2 ਨਾਿ:   ਜਨਿ ਦੀ ਮਿਤੀ     ਗਰੇਡ  _ਮਲੰਗ: □ਪ੍ੁਰਿ □ਿਮਹਲਾ 

KSD ਮਵਮਦਆਰਥੀ - ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ, ਿਿਕਾਉਣਾ, ਿਿੱਕੇਸਾਹੀ (HIB) ਮਰਪ੍ੋਰਟ ਫਾਰਿ 
RCW ਦੇ: 28A.300.285, 28A.640.020, 28A.642, 49.60.010 

ਸਕੂਲੀ ਬਾਲਗ ਦਾ ਨਾਿ ਮਜਸ ਨਾਲ ਪ੍ਮਹਲਾਾਂ ਹੀ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ): 
ਹਿਲਾਵਰ, ਿਿੱਕੇਸਾਹੀ, ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਿ (ਜੇ ਜਾਮਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ):  
ਗਵਾਹਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ):  

ਘਟਨਾ ਮਕਹੜੀ ਮਿਤੀ/ਸਿਾਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪ੍ਰੀ (ਜੇ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ):  
ਮਕਿੱਥੇ ਵਾਪ੍ਰੀ ਘਟਨਾ? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ)ੋ: □ ਕਲਾਸਰੂਿ □ ਸਥਾਨ ਕਿਰਾ □ ਰੈਸਟਰੂਿ 
□ ਿੇਡ ਦਾ ਿੈਦਾਨ □ ਹਾਲਵੇਅ □ ਲੰਚ ਰੂਿ □ ਿੇਡ ਿੈਦਾਨ □ ਪ੍ਾਰਮਕੰਗ ਲਾਟ □ ਸਕੂਲ ਬਿੱਸ
□ ਇਟੰਰਨੈਿੱਟ  □ ਸੈੱਲ ਫੋਨ □ ਕੈਂਪ੍ਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ □ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂਮਦਆਾਂ/ਤੋਂ
□ ਹੋਰ: ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:

 

ਉਸ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਮਨਸਾਨ ਲਗਾਓ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਕ ਿਿੱਕੇਸਾਹੀ, ਹਿਲਾਵਰ, ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ)ੋ: 

□ ਮਨਸਾਨਾ ਮਵਮਦਆਰਥੀ 'ਤੇ ਿਾਰਨਾ, ਲਿੱਤ ਿਾਰਨਾ, ਿਿੱਕਾ ਿਾਰਨਾ, ਥੁਿੱਕਣਾ, ਵਾਲ
ਮਿਿੱਚਣਾ ਜਾਾਂ ਕੁਝ ਸੁਿੱਟਣਾ। 

□ ਛੇੜਛਾੜ, ਗਾਲ੍ਾਾਂ ਕਢਣੀਆਾਂ, ਿਤਲਬੀ ਜਾਾਂ ਿਿਕੀ ਭਰੀਆਾਂ
ਮਟਿੱਪ੍ਣੀਆਾਂ ਕਰਨਾ। 

□ ਰੁਿੱਿ ੇਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਿਿਕੀ ਭਰੇ ਇਸਾਰੇ ਕਰਨਾ। □ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਫਵਾਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਿੱਪ੍ਾਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ

□ ਮਨਸਾਨਾ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛਿੱਡਣਾ ਜਾਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।

□ ਮਨਸਾਨਾ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਪ੍ੈਸੇ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਸੋਸਣ ਕਰਨਾ।

□ ਮਕਸ ੇਹੋਰ ਮਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਾਰਨਾ ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨ
ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਣਾ। 

□ ਹੋਰ: ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰ:ੋ
ਮਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਵਾਿ ੂਘਟਨਾ ਵੇਰਮਵਆਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ:ੋ 

ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ(ਵਾਾਂ) ਸੀ/ਸਨ: □ ਸਰੀਰਕ □ ਇਲੈਕਟਰਾਮਨਕ □ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ

1 ਦਾ ਪ੍ੰਨਾ 1 ਕੈਂਟ ਸਕੂਲ ਮਡਸਮਟਰਕਟ 12033 SE 256th ST Kent, WA 98030 (253) 373-7000  ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ: 12/09/2011 

ਘ ਨਾ ID#:

ਰਰਪੋਰਟਰ 
ਘ
ਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਰਿਰਫ਼ ਅ
ਰਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ 
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