Quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại về một học sinh
theo học tại trường công từ mẫu giáo đến lớp 12 ở
Washington?
Gọi cho Chúng tôi hoặc Sử dụng Biểu mẫu
Thu thập Thông tin Trực tuyến của Chúng tôi

Chủ đề là gì?

CÓ và OEO (Office of
the Education
Ombuds, Văn phòng
Thanh tra Giáo dục
Ombuds) có thể giúp
cải thiện giao tiếp
giữa gia đình- nhà
trường, giải quyết vấn
đề, hoặc thành tích
của học sinh.

Chúng tôi
sẽ kết nối
quý vị với
một Thanh
tra viên.

-Kỷ luật
-Tốt nghiệp Trung học Phổ
thông
-Thất bại trong Học tập
-Nghỉ học thường xuyên
-Quấy rối, đe dọa hoặc bắt
nạt
-Hòa nhập cho học sinh
khuyết tật
-Chuyển tiếp sau trung học
phổ thông cho học sinh khuyết
tật
-Tiếp cận ngôn ngữ

Không hoặc
OEO không phải
là nguồn lực tốt
nhất cho tình
huống này.

Chúng tôi sẽ cung
cấp thông tin, giới
thiệu, các bộ
công cụ, Các hội
thảo trực tuyến
về Hỏi Đáp với
Thanh tra viên và
các tài nguyên
khác.

Chúng tôi có thể giúp đỡ bằng
cách: Chia sẻ thông tin
Tạo điều kiện giải quyết vấn
đề với quý vị và/hoặc trường
học
Luyện tập cho quý vị thông qua
các cuộc đàm thoại khó khăn

Chúng tôi có nguồn lực hạn chế do là một cơ quan tiểu bang quy mô nhỏ gồm 7 nhân viên. Chúng tôi không thể
cung cấp hỗ trợ Thanh tra viên trực tiếp cho các gia đình với những người ủng hộ giáo dục hay luật sư được hưởng
lương. Chúng tôi khuyến khích các gia đình làm việc với các trường học, học khu, và Office of the Superintendent of
Public Instruction (OSPI, Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Công Lập) để giải quyết các vấn đề ở
mức thấp nhất có thể Hiện tại, chúng tôi có thể làm việc với các gia đình, trường học và các chuyên gia cộng đồng
lên đến 120 ngày hỗ trợ cho từng cá nhân học sinh mỗi năm tài khóa. Chúng tôi cung cấp các khoá đào tạo, Các
hội thảo trực tuyến về Hỏi Đáp với Thanh tra viên và các công cụ khác để giúp phản hồi các thắc mắc ngay cả khi
chúng tôi không thể cung cấp cuộc hẹn điện thoại cá nhân với một Thanh tra viên.

Liên hệ với
Chúng tôi

Trực tuyến: http://www.oeo.wa.gov
Email: oeoinfo@gov.wa.gov
Đường dây điện thoại miễn phí: 1-866-297-2597
(Có sẵn Dịch vụ Thông dịch)
Văn phòng Thanh tra Giáo dục của Thống đốc Tiểu Bang Washington
Chúng tôi lắng nghe. Chúng tôi cung cấp thông tin. Chúng tôi giúp giải quyết
các vấn đề.
(Vietnamese)

