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 . األولويات اإلستراتيجية

ر قِيَم االستقاللية ومناهضة العنصرية الخاصة بنا،   نُقّدِ
واستجابتنا للمجتمعات. سنتعلّم كفريق من األسر،  

ج لهذه الرؤية.    والطالب، والمجتمعات ونرِوّ

 
 المهمة 

نعمل مع األسر، والمجتمعات، والمدارس لمعالجة المشكالت معًا 
م في  بحيث يستطيع كل طالب المشاركة واالزدهار بشكٍل تا

مدارس واشنطن الحكومية من صف الروضة وحتى الصف 
 الثاني عشر.  

 
 

 أدوارنا
اإلصغاء إلى المخاوف وتناول األسئلة حول النظام التعليمي  

 الحكومي من صف الروضة وحتى الصف الثاني عشر 
 

استخدام أدوات حل النزاعات بالوسائل غير الرسمية لدعم حل  
 وتعزيز العدالة التعليميةالمشكالت بشكٍل تعاوني 

 
توفير اإلرشاد، ووسائل التيسير، والتدريب على مشاركة األسرة 

 والمجتمع ومناصرة األنظمة
 

جمع البيانات وتحديد التوجهات لتوجيه توصيات سياستنا  
 التعليمية  

 

الرؤية: نتصور نظاًما تعليما حكوميا يفكك 

العنصرية، والتمييز ضد المعاقين، وأشكال  

التهميش األخرى لدعم أحالم كل طالب 

 للمستقبل. 

 حل النزاعات بالوسائل غير الرسمية
أي شخص بشأن األسئلة أو المخاوف حول مدارس واشنطن الحكومية من صف الروضة  ) مكتب ديوان المظالم( OEOيساعد  

 وحتى الصف الثاني عشر. يمكننا إمدادك بالمعلومات، واإلحاالت، وِحَزم األدوات، والموارد األخرى. 
 
مهمة مكتب ديوان المظالم التشريعية هي تقليل الفجوات في الفرص. ترّكز أولويات خطتنا اإلستراتيجية على العدالة في التعليم،  

. نرّكز موارد حل النزاعات المحدودة لدينا، مثل الوساطة واإلرشاد غير  19-وخاصةً للمجتمعات األكثر تأثًرا بفيروس كوفيد
 : احل من صف الروضة وحتى الصف الثاني عشرطالب المرالرسميَّين، على 

 
 خارج المدرسة، بمن فيهم الطالب ذوو اإلعاقات الذين يتلقّون أياًما دراسية جزئية •

   األشخاص ذوو البشرة الملونة، أو الّسود، أو السكان األصليون •

 يعانون من التشّرد  •

   في رعاية أحد األقارب أو دار رعاية •

 األحداث أو إعادة تأهيل األحداث المنخرطون في أنظمة قضاء  •

المهاجرون، أو الالجئون، أو طالبو اللجوء، أو المغتربون، أو الطالب أو األسر الذين لغتهم (لغاتهم)   •

 األصلية ليست اإلنجليزية

وسائل دعم برنامجي خدمات ( Wraparound with Intensive Services (WISe)  َمن يتلقّون •

 األطفال( Children’s Long Term Inpatient Programs (CLIP)أو  )اإلحاطة الشاملة

 )المرضى الداخليين لمدة طويلة
 

 اإلستراتيجيات: 

تكوين عالقات استباقيا مع األسر، والطالب، والمجتمعات الساعية وراء العدالة في التعليم لإلصغاء والتعلّم من تجاربهم ونقاط 
 قوتهم 

 
 اإلنترنت لإلجابة عن األسئلة الشائعة خارج أولويات التدخل المباشر لدينا إنشاء المزيد من األدوات على 

 
 تحديد الفرص لخلق تغيير نظامي عبر المخاوف الفردية التي تُثار أمامنا 

 

 التواصل 
تعكس أولويات التواصل لدينا المجتمعات ذات األولوية في حل النزاعات لدينا. سنخلق أيًضا المواد واألدوات للمشكالت  

 خارج خطتنا اإلستراتيجية لتمكين األسر، والطالب، والتربويين من التعاون. 
 

 اإلستراتيجيات: 

التعاون مع مؤسسات المجتمع، واألسرة، والطالب، والتربويين، فضالً عن الوكاالت الحكومية، للتشارك في استضافة الفعاليات      
 والورش. 

 
تعميق العالقات المستمرة مع المنظمات والجماعات األسرية والطالبية، مع زيادة الوعي بشأن مكتب ديوان المظالم على نطاق      

 الوالية  
 

التربويين، وواضعي السياسات، واألسر والمجتمعات تخدام سرد القصص الفعّال لمشاركة تجارب األسرة والطالب مع  اس
 األخرى

 

 الدعوة إلى تغيير السياسة العامة
  سنعمل على تحديد وخلق فرص لتعزيز العدالة الِعرقية، والعدالة المتعلقة باإلعاقة والصحة النفسية،  

  وإمكانية الوصول لتعلم اللغات في النظام المدرسي. وسنعمل على تقديم وجهات نظر الطالب، واألسر،  
 والمجتمع ومخاوفهم في مناقشات السياسات والقرارات.

 

 اإلستراتيجيات: 

 التعاون مع المنظمات المجتمعية، واألسر، والطالب لمكافحة العنصرية، والتمييز ضد المعاقين، وأشكال االضطهاد األخرى
 

 التعلّم من وجهات نظر المجتمع، واألسر، والطالب المستبعدين في أغلب األحيان من وضع السياسات
 

 استخدام أدوارنا القيادية في جماعات العمل لمناصرة صوت األسر والطالب 
 

 

WWW.OEO.WA.GOV  oeoinfo@gov.wa.gov(تتوفر الترجمة عبر الهاتف)؛    2597-297-866-1


