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Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds

(مكتب ديوان المظالم لشؤون التعليم التابع لمحافظ والية واشنطن)

شكرً ا لك على االتصال بمكتب ديوان المظالم لشؤون التعليم ( )OEOالتابع لمحافظ والية واشنطن .يسرنا العمل معك .توفر
هذه الصفحة بعض المعلومات الهامة حول مكتبنا.
يتكون طاقم العمل بمكتب ديوان المظالم لشؤون التعليم ( )OEOمن  5أفراد يعملون مع العائالت والمدارس على مستوى
الوالية لحل المشاكل التي تؤثر على تعليم الطالب .نحن نعمل على تسهيل التواصل وحل المشاكل بصورة تعاونية ،ولكننا
لسنا وكالة منفذة.
يقوم ديوان المظالم لشؤون التعليم بما يلي:
 االستماع لفهم أسئلتك ومخاوفك المتعلقة بالطالب؛
 توفير معلومات حول إجراءات المدارس الحكومية وحقوق ومسؤوليات الطالب واآلباء
وتوجيه اإلحاالت إلى الموارد المناسبة؛
 طرح أسئلة لمساعدتك في تحديد وفهم وتقييم الخيارات المتاحة لتوضيح أمر المخاوف؛
 العمل كجهة محايدة تستمع آراءك؛
 توفير الدعم والتوجيه عند محاولة حل النزاعات وبناء التواصل الفعال؛
 التشاور مع العائالت والمدرسين واآلخرين لتوضيح المشاكل وتسهيل التواصل المباشر بين
العائالت والمدارس؛ و
 مشاركة أفضل الممارسات لزيادة مشاركة العائالت في المدارس.
تتمتع عمليات التواصل مع  OEOبالسرية ،ولن يفصح  OEOعن معلومات حول المتصل
أو الطالب دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة أوالً من أحد الوالدين أو وصي قانوني
أو طالب بالغ .في حالة تلقي  OEOموافقة كتابية مسبقة ،فقد يحاول ديوان المظالم المساعدة
في توضيح المشاكل وحلها عبر التواصل مباشرة مع العاملين بالمنطقة أو المدرسة .نظرً ا
للموارد المحدودة ،فإن ديوان المظالم ال يمكنه حضور االجتماعات بصفة شخصية أو عبر
الهاتف إال في حاالت نادرة ،ولكنه يدرس القيام بذلك في حاالت محدودة والجتماع واحد
فقط ،للمساعدة في تسهيل الفهم والتواصل الفعال بين العائالت والمدارس.
ال يقوم ديوان المظالم لشؤون التعليم بما يلي:
 تقديم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني؛
 الدفاع نيابة عن فرد أو مؤسسة ،بما في ذلك أحد الوالدين أو طالب منفرد؛
 فرض تنفيذ القوانين أو اللوائح؛
 إجراء تحقيقات رسمية أو الوصول إلى نتائج؛ أو
 التمتع بسلطة مطالبة المدارس أو المناطق باتخاذ إجراء معيّن أو عدم اتخاذه.
ال يضمن  OEOتحقيق نتائج معيّنة ولكننا نعمل دو ًما على فهم مخاوفك ومشاركة معلومات
دقيقة وذات صلة ،وتحديد خيارات لحل المشاكل بصورة تعاونية
لدعم الطالب .كوكالة صغيرة بالوالية ،نحاول العمل بصورة عادلة في إطار مواردنا .ال
يمكن لديوان المظالم توفير مساعدة أبدية أو طويلة المدى في شؤون األفراد.

مكتب ديوان المظالم
لشؤون التعليم عبارة
عن وكالة مستقلة
للوالية
خدماتنا تتميز بما يلي:






مجانية
سرية
تلتزم الحيادية
تعاونية و
متوفرة
للعائالت
والمدرسين و
لآلخرين الذين
لديهم أسئلة
أو مخاوف
ويمتد تأثيرها على
أي طفل
يحضر أو
مؤهل
لحضور
المدارس الحكومية
للتعليم األساسي
والثانوي بوالية
واشنطن.
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اﻹذن ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﺗﺤﺘﺮم  EOEﺧﺼﻮﺻﯿﺘﻚ وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ طﺎﻟﺒﻚ .ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻨﺎ ﻣﻌﻚ ﺳﺮﯾﺔ .ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺸﺎرك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت طﺎﻟﺒﻚ ﺑﺪون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
إذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻚ ،إﻻ إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ وﺳﯿﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وإذا اﺗﻔﻘﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﯾﻘﻮم وﺳﯿﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ و/أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص طﻔﻠﻚ،
ﻓﺴﻮف ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻮﺳﯿﻂ أوﻻ إﻟﻰ إذن ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﻚ.

• إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﯾﺪ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺪرﺳﺔ طﻔﻠﻚ و/أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﯾﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ،وﺗﻮﻗﯿﻊ،
وإﻋﺎدة ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.
• ارﺳﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ  EOEﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان أﻋﻼه ،أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ
 ، OEOinfo@gov.wa.govأو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ إﻟﻰ 1-844-886-5196

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻮم ______________________
أﻧﺎ ][ اﻟﻮاﻟﺪ/اﻟﻮاﻟﺪة

أو ][ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮر أدﻧﺎه.

أﻧﺎ ][ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻋﻤﺮي  18ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ.
أﻓﮭﻢ أن ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻞ ﺷﻜﺎوي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻌﻲ ﻛﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﯿﺰ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ طﺎﻟﺒﻲ ،وأن وﺳﻄﺎء
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻻ ﯾﻘﺪﻣﻮا اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا أﻋﻄﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻞ ﺷﻜﺎوي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ/اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻹذن ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻌﻲ واﺳﺘﺨﺪام إﺳﻤﻲ/إﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻏﯿﺮھﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺨﺎوﻓﻲ/ﻣﺸﺎﻛﻠﻲ.
_________________________________________
إﺳﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ

______________________________________
إﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

________________________________________
إﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ

______________________________________
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼد اﻟﻄﺎﻟﺐ

_______________________________________
إﺳﻢ اﻟﻮاﻟﺪ/اﻟﻮاﻟﺪة/اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
______________________________________
أو
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻮاﻟﺪ/اﻟﻮاﻟﺪة/اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

_____________________________________
ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ )إذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮه  18ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ(

