
ةیموكحلا سرادملا  يف  بلاط  نأشب  راسفتسا  وأ  لاؤس  كیدل  لھ 
؟ نطنشاو ةیالو  يف  ةیوناثلا  ةلحرملا  ةیاھن  ىتح  ةناضحلا  ةلحرمب 

مدختسا وأ  انب  لصتا 
تامولعملا ةرامتسا 

ربع انيدل  ةيلوألا 
تنرتنإلا .

؟ عوضوملا ام 

- طابضنالا
- ةسردملا نم  جرختلا 

ةيوناثلا
- يميداكألا قافخإلا 

- رركتملا بايغلا 
- وأ فيوختلا  وأ  تاقياضملا ،

رمنتلا
- يوذ بالطلا  كارشإ 

ةقاعإلا
- ةلحرملا دعب  ام  لاقتنا 

ةقاعإلا يوذ  بالطلل  ةيوناثلا 
- ىلإ لوصولا  ةيناكمإ 

تاغللا  
كلصونس

دحأب
يفظوم

Ombuds.
، تامولعملا رفونس 

، تالاحإلاو
تاعومجمو

تاودنو تاودألا ،
Ask an Ombuds
( فظوم رشتسا 
Ombuds) ىلع

اهريغو تنرتنإلا ،
عجارملا نم  . : لالخ نم  ةدعاسملا  اننكمي 

تامولعملا كراشت   
كل تالكشملا  لح  ليهست 

ةسردملا وأ  و/
تاثداحملا لالخ  كهيجوت 

ةبعصلا  

معد ميدقت  ىلع  نيرداق  انسلو  .نيفظوم  نم 7  ةنوكم  ةريغص  ةيموكح  ةئيهك  ةدودحم  دراوم  انيدل   Ombuds يتلا رسألل  رشابملا 
بتكمو مهتاعطاقمو ، مهسرادم ، عم  نواعتلا  ىلع  رسألا  عجشن  نحن  .رجألا  عوفدم  ميلعت  ىلع  نيلصاح  نيماحم  وأ  ءالكو  مضت   Office

of the Superintendent of Public Instruction (OSPI، نكمم ىوتسم  ىندأب  تالكشملا  لحل  ماعلا ،) ميلعتلا  ىلع  فارشإلا  بتكم 
معدلا نم  اًموي  ىلإ 120  لصت  ةدمل  نييعمتجملا  نييئاصخألاو  سرادملاو  رسألا  عم  نواعتلا  ىلع  نورداق  نحنو  يلاحلا ، تقولا  يف 

تاودنو تابيردتلا ، مدقن  .ةيلام  ةنس  لك  يف  دحاولا  بلاطلل   Ask an Ombuds يف ةدعاسملل  تاودألا  نم  اهريغو  تنرتنإلا ، ربع 
يفظوم دحأ  عم  يدرف  يفتاه  دعوم  ديدحت  عطتسن  مل  نإو  ىتح  ةلئسألا ، ىلع  تاباجإ  ىلع  لوصحلا   Ombuds.  

بتكم وأ  OEO ال 
عجرملا سیل 

ةلاحلل لضفألا  . 

بتكم دعاسی  نأ  نكمیو  معن 
OEO Office of the

Education Ombuds)،
نوؤشل ملاظملا  ناوید  بتكم 

لصاوتلا نیسحت  يف  میلعتلا )
تاردق وأ  يلئاعلا ، - يسردملا
جئاتنلا وأ  تالكشملا ، لح 

بلاطلل .

تنرتنإلا ربع  : http://www.oeo.wa.gov
ينورتكلإلا ديربلا  : oeoinfo@gov.wa.gov  

( ةيروفلا ةمجرتلا  رفوتت   ) يناجملا فتاهلا  :
1-866-297-2597
Washington State Governor’s 
Office of the Education Ombuds 
( ميلعتلا نوؤشل  نطنشاو  ةيالو  مكاح  ملاظم  ناويد  بتكم  )

تالكشملا لح  يف  دعاسنو  .تامولعملا  يطعن  .عمسن  .  Arabic

انب لصتا 


