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Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds (OEO) 
 
The Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds (OEO) is an independent state agency that 
helps to reduce educational opportunity gaps by supporting families, students, educators, and other 
stakeholders in communities across WA in understanding the K-12 school system and resolving concerns 
collaboratively.  OEO services are free and confidential. Anyone can contact OEO with a question or concern 
about school. 
OEO listens, shares information and referrals, and works informally with families, communities, and schools to 
address concerns so that every student can fully participate and thrive in our state’s public schools. OEO 
provides support in multiple languages and has telephone interpretation available. To get help or learn more 
about what OEO does, please visit our website: https://www.oeo.wa.gov/en; email oeoinfo@gov.wa.gov, or 
call:  1-866-297-2597 (interpretation available). (English) 
  

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ Office of the E ducation Ombuds ( OE O, ਿਸੱਿਖਆ 
ਲੋਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ)  ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ K-12 ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ 
ਨੰੂ ਿਮਲ ਕੇ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,  ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। OE O 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤ ੇਗੁਪਤ ਹਨ।"ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਿਸਆ ਲਈ,  ਕੋਈ ਵੀ OE O 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। OE O ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ,  ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂਝ ੇਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ,  ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚੱ ਵੱਧ-ਚੜ� ਕੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। OE O ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ 
ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ OEO ਕੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ https://www.oeo.wa.gov/en  ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ; oeoinfo@gov.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ 
ਕਰੋ,  ਜਾਂ 1-86 6 -29 7-259 7 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ:ੋ  (ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)। 

 
(Punjabi) 
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