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Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds
(ਵਾਨ ੰ ਗਟਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਿਰ ਦੇ ਐਜੁਕੇ ਿ ਓਮਬਡਜ਼ ਦੇ ਆਨਫਸ) ਿਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਿਾ
Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds (OEO) ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨਵਾਦ। ਸਾਨਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਲ ਕੇ ਕਿੰ ਿ
ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਫਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਤਵਪਰਨ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
OEO ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ 5 ਐਿੁਕੇਸ਼ਨ ਓਿਬਡਜ਼ ਿੋ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱ ਜਸਆਵਾਂ ਨਿੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਿ ਭਰ ਜਵੱ ਚ
ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਲ ਕੇ ਕਿੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗਾਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱ ਜਸਆ ਨਿੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ
ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਿਿੰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਐਜੁਕੇ ਿ ਓਮਬਡਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਿ:
 ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨਿੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱ ਲ ਸੁਨਣੀ;
 ਪਬਜਲਕ ਸਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਜਕਜਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਜਪਆਂ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਿੰ ਿੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਣਾ;
 ਜਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿੰ ਪਛਾਣਨ, ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛਣੇ;
 ਜਨਰਪੱ ਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੋਂ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨਾ;
 ਜਵਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਕਲਣ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਜਚਿੰ ਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ;
 ਿੁੱ ਜਦਆਂ ਨਿੰ ਵਰਗੀਜਕਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਜਰਵਾਰਾਂ, ਅਜਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਜਸੱ ਧੇ ਸਿੰ ਚਾਰ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ; ਅਤੇ
 ਸਕਲਾਂ ਜਵੱ ਚ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਿੁੜ੍ਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਜਕਆਂ ਨਿੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।
OEO ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਚਾਰ ਗੁਪਤ ਰਜਹਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ OEO ਜਕਸੇ ਿਾਤਾ/ਜਪਤਾ ਿਾਂ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਂ ਬਾਲਗ
ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਦੱ ਤੀ ਗਈ ਨਲਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀ
ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿੇ OEO ਨਿੰ ਪਜਹਲਾਂ ਜਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਲਖਤੀ ਸਜਹਿਤੀ ਜਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਓਿਬਡਜ਼ ਜਸੱ ਧਾ ਸਕਲ ਿਾਂ ਜਡਸਜਟਰਕਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਿੁੱ ਦੇ ਨਿੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਜਵੱ ਚ
ਿਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਓਿਬਡਜ਼ ਜਵਰਲੇ ਹੀ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਿੀਜਟਿੰ ਗਾਂ ਜਵੱ ਚ ਜਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਲਾਂ ਦੇ ਜਵਚਕਾਰ ਸਿਝ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵੀ ਸਿੰ ਚਾਰ ਨਿੰ
ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਜਿਤ ਿਾਿਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ ਅਤੇ ਜਸਰਫ ਇੱ ਕ ਿੀਜਟਿੰ ਗ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਐਜੁਕੇ ਿ ਓਮਬਡਜ਼ ਇਹ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਿ:
 ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਿਾਂ ਪਰਜਤਜਨਧਤਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ;
 ਜਕਸੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀ ਿਾਂ ਿਾਤਾ/ਜਪਤਾ ਸਿੇਤ, ਜਕਸੇ ਵੀ ਜਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਸਿੰ ਗਠਨ ਦੇ ਵੱ ਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ;
 ਕਾਨਿੰ ਨਾਂ ਿਾਂ ਜਵਜਨਯਿਾਂ ਨਿੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ;
 ਰਸਿੀ ਿਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣੇ; ਿਾਂ
 ਸਕਲਾਂ ਿਾਂ ਜਡਸਜਟਰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਿੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੋਣਾ।

OEO ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ
ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ:
 ਮੁਫ਼੍ਤ
 ਗੁਪਤ
 ਨਿਰਪੱ ਖ
 ਸਨਹਯੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ
 ਪਨਰਵਾਰਾਂ, ਨਸੱ ਨਖਆ ਦੇਣ
ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਿਨਹਾਂ ਕੋਲ
ਅਜਿਹੇ ਜਕਸੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ 'ਤੇ
ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ
ਿਾਂ ਜਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਿੋ
ਵਾਨ ੰ ਗਟਿ ਸਟੇਟ K-12
ਪਬਨਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਜਵੱ ਚ
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿਾਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੈ।

OEO ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਗਾਰਿੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨਿੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਕਿੰ ਿ
ਕਰੇਗਾ, ਸਬਿੰ ਧਤ ਅਤੇ ਜਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱ ਜਸਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਿੰ
ਪਛਾਣਨਾ। ਰਾਿ ਦੀ ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਏਿਿੰ ਸੀ ਦੇ ਰਪ ਜਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਜਨਰਪੱ ਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਿਬਡਜ਼ ਜਵਅਕਤੀਗਤ
ਿਾਿਜਲਆਂ ਜਵੱ ਚ ਅਸੀਜਿਤ ਸਿੇਂ ਲਈ ਿਾਂ ਲਿੰਿੀ ਜਿਆਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
OEO ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ-ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ

ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵ,ੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਬਨ� ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�।

ਿਕਸੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਓਮਬਡਜ਼ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸ� ਦੋਵ� ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਓਮਬਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ
ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵ� ਹੋਵੇਗਾ, ਤ� ਓਮਬਡਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਜੇ ਤੁਸ � ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਓਮਬਡਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਤ� ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੜ�,ੋ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

• ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ OEO ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆ ਰਾ �ਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ, ਜ� ਈਮੇਲ ਦੁਆ ਰਾ
OEOinfo@gov.wa.gov 'ਤੇ, ਜ� ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ (844) 886 - 5196 'ਤੇ ਭੇਜ ਿਦਓ।

ਅੱ ਜ ਦੀ ਿਮਤੀ ____________________
ਮ� �ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ [] ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਜ� [] ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸ ਤ ਹ�।
ਮ� [] ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹ� ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਹੈ।
ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਆਿਫਸ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ ਨ ਓਮਬਡਜ਼ ਮੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿ ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਿਨਰਪੱ ਖ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ ਨ ਓਮਬਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪ�ਿ ਤਿਨਧਤਾ ਜ� ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮ� ਇਸ ਦੁਆ ਰਾ ਆਿਫਸ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ ਨ ਓਮਬਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ /ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ�/ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ

ਕੋਿ ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ/ਮੇਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦਾ/ਿਦੰ ਦੀ ਹ� ਜੋ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_____________________________________
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਾ ਨਾਮ

_____________________________________
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ

_____________________________________

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ

_____________________________________

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ

_____________________________________
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸ ਤ ਦਾ ਨਾਮ

_____________________________________
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸ ਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਜ�

_____________________________________

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ (ਜੇ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਵੱ ਧ ਹੈ)

