
 

 

ናህና ናጽነት ክብሪ ንህቦ፡ ክብርታት ጸረ 
ዓሌትነት፡ ንሕብረተሰባት መልሲ ምሃብ፡፡ ከም 
ጉጅለ ካብ ስድራቤታት፡ ተምሃሮን 
ሕብረተሰባትን ክንምሃር ኢና፡ ከምኡ ድማ ነዚ 
ራኢ ከነዕብዮ ኢና።  

 
ተልእኾ 
ምስ ስድራቤታት፡ ሕብረተሰባትን ኣብያተ 
ትምህርትን ብሓባር ብሙዃን ጸገማት ንምግጣም 
ንሰርሕ ስለዚ ድማ ተምሃሮ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከባ 
ካብ መዋእለ ህጻናት -12 ክፍሊ ዘለዋ ህዝባውያን 
ኣብያተ ትምህርትታት ብምልኣት ክሳተፉን 
ከዐውቱን ይኽእሉ።  
 
 
ናትና ግደ 
ስክፍታታት ምስማዕን ብዛዕባ ካብ መዋዕለ ህጻናት 
-12 ክፍሊ ዘሎ ህዝባዊ ስርዓተ ትምህርቲ ሕቶታት 
ምምላስን 
 
ናይ ዘይወግዓዊ ምፍታሕ ግርጭታት መሳርሒታት 
ብምጥቃም ምድጋፍ ናይ ብምትሕብባር ጸገማት 
ምፍታሕን ምዕባይ ትምህርታዊ ፍትሕን 
 
ምድላው ልምምድ፡ ምስላጥን ስልጠናን ብዛዕባ 
ስድራቤትን ሕብረተሰባትን ተሳትፎን ስርዓተ 
ጥብቅናን 
 
ናትና ለበዋታት ትምህርታዊ ፖሊሲ ንምምራሕ 
ሓበሬታ ወይ ጭብጢ ምእካብን ኣንፈታት 
ምልላይን  

 

 

Office of the 
Education Ombuds 
ናይ ኣማሓዳሪ ናይ 
ግዝኣት ዋሽንግተን፡ 
ስትራተጅካዊ ውጥን 
 
(ነሓሰ 2020-2023) 

ስትራተጅካዊ ቀዳምነታት. 

ዘይወግዓዊ ምፍታሕ ግጭት 

ቤት ጽሕፈት መንጎኛ ትምህርቲ (Office of the Education Ombuds) ብዛዕባ ናይ ዋሽንግተን ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መዋእለ 

ህጻናት-12 ክፍሊ  ሕቶታት ወይ ስኽፍታታት ንዘለዎ ሰብ ይድግፍ። ሓበሬታታት፡ መወከሲታት፡ መትሓዚ ናውትን ካልኦት ጸጋታትን 

ክንቅርብ ንኽእል። 

 

ናይ OEO ናይ’ቲ ሓጋጊ ተልእኾ ናይ ዕድላት ጋጋት ምሕጻር እዩ። ናህና ናይ ስትራተጅካዊ ውጥን ቀዳምነታት ኣብ ትምህርታዊ ፍትሒ፡ 

ብፍላይ ድማ ብኮቪድ-19 ንዝተጠቕዑ ሕብረተሰባት የተኩር። ዘሎና ውሱን ጸጋታት ምፍታሕ ግጭታት ንኣብነት ከም ዘይወግዓዊ 

ሽምግልናን ስልጠናን ኣብ መዋእለ ህጻናት-12 የተኩር ከም፡ 
 
• ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ዘለው፡ እንኮላይ ስንክልና ዘለዎም ከፊላዊ ናይ ትምህርቲ መዓልትታት ዝረኽቡ ተምሃሮ፡ 

• ሓናፍጽ፡ ጸለምቲ ወይ ደቀባት   

• ናይ ቤት ኣልቦነት ኩነት ዘለዎ  

• ኣብ ትሕቲ ዘመድ ወይ ናይ መናበዪ ክንክን ዘለዉ  

• ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናይ ፍትሒ ወይ ናይ ተሃድሶ ስርዓታት ዝሳተፉ ዘለዉ 

• ኢሚግራንት፡ ስተደኛ፡ ሓታቲ/ት ዑቕባ፡ ወይ ቀዳማይ ቋንቆ/ኦም እንግሊዝ ዘይኮኑ ተምሃሮ ወይ ስድራቤታት 

• ናይ ራፕኣራውንድ ጽዑቕ ኣገልግሎታት (Receiving Wraparound with Intensive Services, WISe) ወይ ናይ 

ሓሚሞም ዝደቀሱ ቆልዑ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት (Children’s Long Term Inpatient Programs, 
CLIP) ምርካብ 

 
ስትራተጂታት፡  

ኣቐዲምካ ብንጥፈት ምስ ስድራቤታት፡ ተምሃሮን ከምኡ ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ተሞክረአንን ሓያል ጎነንን ንክሰምዓን 
ክምሃራን ትምህርታዊ ፍትሒ ንዝደልዩ ሕብረተሰባት ዝምድናታት ምህናጽ 
 
ካብ ናህና ቀጥታዊ ኣብ ሞንጎ ናይ ምእታው ቀዳምነታት ወጻኢ ዝኾኑ፡ ልሙዳት ሕቶታት ንምምላስ ዝያዳ ናይ ኣብ-መስመር  
መሳርሒታት ምፍጣር 

 
ብናይ ግለሰባት ስክፍታታት ናባና ዝመጸ ስርዓታዊ ለውጢ ንምፍጣር ዕድላት ምልላይ 

 
ምምጥጣር 

ናትና ናይ ምምጥጣር ቀዳምነታት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ናህና ግጭት ናይ ምፍታሕ ቀዳምነት የንጸባርቕ። ንስድራቤታት፡ ተምሃሮን 

መማህራንን ኣብ ምትሕግጋዝ ንምሕያል ካብ ናትና ስትራተጂካዊ ውጥን ወጻኢ ንዘለዉ ጉዳያት ዝኸውን ንዋትን መሳርሒታትን ክንረክብ 

ኢና። 
 

ስትራተጂታት፡  

    ምስ ኮም፡ ስድራቤት፡ ተምሃራይን ዘምህር ዘሎ ትካልን ከምኡ ድማ ወኪላት መንግስትን፡ ብሓባር ኮይንካ ጉዳያትን ዎርክሾፓትን 
ንምእንጋድ ምትሕብባር 

 
    ምስ ትካላትን ስድራቤታትን ከምኡ ድማ ጉጅለታት ተምሃሮ ዝቕጽል ዘሎ ዝምድናታት ብሙዕሟቕ ብግዝኣት ደረጃ ድማ ብዛዕባ 

OEO ዘሎ ግንዛበ ምዕባይ  
 

ናይ ስድራቤትን ተምሃራይን ተሞክሮ ንምክፋል ሓያል ምዝንታው ዛንታታት ምጥቃም ምስ፡  
መምሃራን፡ ሓንጸጽቲ ፖሊስታትን ካልኦት መምሃራንን ሕብረተሰባትን 

 

ናይ ፖሊሲ ተሓላቕነት 

ዓሌታዊ ፍትሒ፡ ስንክልናን ናይ ኣእምሮ ናይ ጥዕና ፍትሒ፡ ከምኡ ድማ ናይ ቋንቋ ዕድል ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ንምምዕባል ዕድላት 

ምልላይን ምፍጣርን። ናይ ተምሃሮ፡ ስድራቤትን ኮምን ኣመለኻኽታታትን ስክፍታታትን ናብ ናይ ፖሊሲ ዘተታትን ውሳነታትን ምምጻእ። 
 
ስትራተጂታት፡  

ዓሌትነት፡ ኣድልዎ ብክእለትን ካልኦት ዓይነታት ጭቆናን ንምምካት ምስ ኮማዊ ትካላትን፡ ስድራቤታትን ተምሃሮን ምትሕግጋዝ 
 
ብቐጻሊ ካብ ናይ ፖሊስ ምስራሕ ዝወጸ ካብ ናይ ኮምን ስድራቤትን ተምሃራይን ኣመለኻኽታ ምምሃርን ብኡኡ ድማ ምምራሕን 
 
ንናይ ስድራቤትን ተምሃሮን ድምጺ ንምጥባቕ ናይ መራሕቲ እጃም ኣብ ናይ ስራሕ ጉጅለታት ምጥቃም  

 

 

WWW.OEO.WA.GOV 1-866-297-2597 (ናይ ተሌፎን ትርጉም ኣለና); oeoinfo@gov.wa.gov 

ራኢ፡ንመጻኢ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ 
ሕልምታት ንምድጋፍ፡ ዓሌትነት ካልኦት 
ኣድልዎታትን ወይ ምውሳናትን ዘዕንዉ 

ህዝባዊ ስርዓተ ትምህርቲ ከም ራኢ 
ንሕዝ።  

tel:1-866-297-2597

	ዘይወግዓዊ ምፍታሕ ግጭት ቤት ጽሕፈት መንጎኛ ትምህርቲ (Office of the Education Ombuds) ብዛዕባ ናይ ዋሽንግተን ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ መዋእለ ህጻናት-12 ክፍሊ  ሕቶታት ወይ ስኽፍታታት ንዘለዎ ሰብ ይድግፍ። ሓበሬታታት፡ መወከሲታት፡ መትሓዚ ናውትን ካልኦት ጸጋታትን ክንቅርብ ንኽእል።
	ናይ OEO ናይ’ቲ ሓጋጊ ተልእኾ ናይ ዕድላት ጋጋት ምሕጻር እዩ። ናህና ናይ ስትራተጅካዊ ውጥን ቀዳምነታት ኣብ ትምህርታዊ ፍትሒ፡ ብፍላይ ድማ ብኮቪድ-19 ንዝተጠቕዑ ሕብረተሰባት የተኩር። ዘሎና ውሱን ጸጋታት ምፍታሕ ግጭታት ንኣብነት ከም ዘይወግዓዊ ሽምግልናን ስልጠናን ኣብ መዋእለ ህጻናት-12 የተኩር ከም፡

