
 

 

ነፃነታችንን ፣ ፀረ-ዘረኝነት እሴቶቻችንን እና 
ለማህበረሰቦቻችን ምላሽን እንሰጠዋለን። 
እንደ አንድ ቡድን ከቤተሰቦች ፣ ከተማሪዎች 
እና ከማህበረሰቦች እንማራለን እናም 
ይህንን ራዕይ እናሳድጋለን።  

 
ተልእኮ 
በዋሽንግተን K -12 የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
እያንዳንዱ ተማሪ ሙሉ ተሳትፎ እንዲኖረው እና 
እንዲበለጽግ ለማድረግ ችግሮቹን በጋራ ለመፍታት 
ከቤተሰቦች ፣ ከማህበረሰቦች እና ከትምህርት ቤቶች 
ጋር አብረን እንሰራለን።  

 
 
የኛ ድርሻ 
ስለ K-12 የሕዝብ ትምህርት ስርዓት ስጋትዎን 
ያዳምጡ እና ጥያቄዎችን ያዳምጡ 

 
የትብብር-መፍጠሩን ለመፍታት እና ለትምህርት 
ፍትህ ለማስፈን መደበኛ ያልሆነ የግጭት አፈታት 
መሳሪያዎችን ይጠቀሙ 

 
ስለ ቤተሰብ እና ማህበረሰብ ተሳትፎ እና የሥርዓት 
ትብብር ስልጠና ፣ ማመቻቸት እና ስልጠና ያቅርቡ 

 
የትምህርታዊ ፖሊሲ ምክሮቻችንን ለመምራት 
ውሂብን ይሰብስቡ እና አካሄዶችን ይለዩ  

 

 

የዋሽንግተን ግዛት 
ገዥ Office of the 
Education 
Ombuds: ስልታዊ 
ዕቅድ 

 
(ነሐሴ 2020-2023) 

ስልታዊ ቅድሚያዎች። 
መደበኛ ያልሆነ የግጭት አፈታት 
OEO ስለ ዋሽንግተን K-12 የህዝብ ትምህርት ቤቶች ጥያቄዎችን ወይም አ ሳሳቢ ጥያቄዎችን ማንኛውንም ሰው 
ይረዳል። መረጃ ፣ ሪፈራል ፣ የመሣሪያ ኪት እና ሌሎች ሀብቶች ልንሰጥዎ እንችላለን። 

 
የOEO የሕግ ተልዕኮ ተልእኮ የእድል ክፍተቶችን ለመቀነስ ነው። የኛ ስልታዊ እቅድ ቅድሚያዎች በትምህርታዊ ፍትህ ላይ 
ያተኩራሉ በተለይም በተለይ በ COVID-19 ለተጎዱ ማህበረሰቦች። እንደ መደበኛ ያልሆነ ሽምግልና እና ስልጠናን ያሉ 
ውስን የግጭት አፈታት ሀብቶቻችንን እያተኮሩ ያለቸው የ K-12 ተማሪዎች ናቸው፡ 

 
• ከፊል የትምህርት ቀናትን የሚወስዱ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ጨምሮ ከትም / ቤት ውጭ 

• የቀለም ፣ ጥቁር ወይም የአገሬው ሰዎች  

• የመኖሪያ ቤት እጦት ላይ ያሉ 

• ዘመድ ወይም አሳዳጊ እንክብካቤ ውስጥ  

• በወጣቶች ፍትህ ወይም በወጣቶች የመልሶ ማቋቋም ስርዓቶች ውስጥ የተካተተ ነው 

• ስደተኛ ፣ ጥገኛ ፣ አሚል ፣ ወይም ስደተኛ ፣ ወይም የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዝኛ ያልሆነ ፣ ተማሪዎች 
ወይም ቤተሰቦች፣ ወይም 

• በ Wraparound with Intensive Services (WISe) (ከትላልቅ አገልግሎቶች ጋር በመገካተት) ወይም 

Children’s Long Term Inpatient Programs (CLIP) (በልጆች የረጅም ጊዜ ታካሚ ፕሮግራሞች) ድጋፍ 
ሰጭ በመቀበል ላይ 

 
ስልቶች  

ከት/ቤት ልምዶቻቸው እና ጥንካሬዎቻቸው ለማዳመጥ እና ከትምህርቶቻቸው ለማዳመጥ እና ለመማር 
ከቤተሰቦች ፣ ከተማሪዎች እና ከማህበረሰቦች ጋር ግንኙነቶች መገንባት 

 
ከቀጥታ ጣልቃገብነት ፍላጎታችን ውጭ የተለመዱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ብዙ የመስመር ላይ መሳሪያዎችን 
ይፍጠሩ 

 
በተሰጡን የግል ጉዳዮች በኩል ስልታዊ ለውጥ ለመፍጠር እድሎችን መለየት 

 
ተደራሽ 

ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች በግጭት አፈፃፀም ረገድ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ማህበረሰቦችን ያንፀባርቃሉ። እኛ 
ቤተሰቦች ፣ ተማሪዎች እና አስተማሪዎች በትብብር ለመስራት የሚያስችል ከስትራቴጂያዊ እቅዳችን ውጭ ላሉ 
ጉዳዮችም ቁሳቁሶችን እና መሳሪያዎችን እንፈጥራለን። 

 
ስልቶች 

    ዝግጅቶችን እና አውደ ጥናቶችን ለማስተናገድ ከማህበረሰቡ ፣ ከቤተሰብ ፣ ከተማሪ እና ከአስተማሪ ድርጅቶች 
እንዲሁም ከመንግስት ኤጄንሲዎች ጋር ይተባበሩ 

 
    ከድርጅቶች እና ከቤተሰብ እና ከተማሪ ቡድኖች ጋር ቀጣይነት ያለው ግንኙነቶችን ያሳድጋል ፣ እንዲሁም ስለ OEO 
ግዛት አቀፍ ግንዛቤን ይጨምራል  

 
የቤተሰብ እና የተማሪ ልምዶችን ለማካፈል ኃይለኛ ታሪኮችን ይጠቀሙ  
አስተማሪዎች ፣ ፖሊሲ አውጪዎች እና ሌሎች ቤተሰቦች እና ማህበረሰቦች 

 
የፖሊሲ አማካሪ 

እኛ የዘር ፍትህ፣ የአካል ጉዳት እና የአእምሮ ጤና ፍትህ ፣ እና በት/ቤት ስርአት ውስጥ የቋንቋ ተደራሽነት 
ለማሳደግ ዕድሎችን እንፈጥራለን እንዲሁም እንፈጥራለን ፡፡ በፖሊሲ ውይይቶች እና ውሳኔዎች የተማሪን ፣ 
ቤተሰብን እና የማህበረሰብ አመለካከቶችን እና ስጋቶችን እናመጣለን። 

 
ስልቶች 

ዘረኝነትን ፣ ችሎታን እና ሌሎች የጭቆናን ዓይነቶች ለመዋጋት ከማህበረሰብ ድርጅቶች ፣ ቤተሰቦች እና ተማሪዎች 
ጋር ይተባበሩ 

 
ብዙውን ጊዜ በፖሊሲ አወጣጥ ከማያውቁት ማህበረሰብ ፣ ቤተሰብ እና የተማሪ አመለካከቶች ይማሩ እና ይመራሉ 
 
የቤተሰብ እና የተማሪ ድምጽን ለማሳደግ በስራ ቡድኖች ላይ የመሪነት ሚናችንን ይጠቀሙ  

 

 WWW.OEO.WA.GOV 1-866-297-2597 (የስልክ ትርጓሜ አለ); oeoinfo@gov.wa.gov 

ራእይ-የእያንዳንዱን ተማሪ የወደፊት 

ህልሞች ለመደገፍ ዘረኝነትን ፣ ችሎታን 

እና ሌሎች ልዩነቶችን የሚያደፈርስ 

የመንግስት ትምህርት ስርዓት 

እንገምታለን።  
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