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យុទធសាស្តសាជាអាទិភ្ជេ.

បយើង្នទសសនៈដវងឆាយចំបពាោះក្េេ័នធអេ់

ដាំយ
ោះប្សា ទាំនា ស់យប្ៅែល ិូ ការ
OEO (ការ ិយល័យអេ់រំក្ក ុង Ombuds) ជួ យេុរគ លណ្ត្ាក់ ដ ល្នសំណួរ ឬការក្េួយបារម្ភ ណ៍នានា
ទាក់ទងនឹង សាលាសាធារណៈកក្ម្ិត K-12 រេស់រ ឋ Washington។ បយើងអាចផ្ាល់ជូនេ័ត៌្ន ឯកសារបយង
ឧេករណ៍ម្ួយកំបេល និង្នធានបផ្សងបទៀត។

រំសាធារណៈ ដ ល កបចញ
នូ វការបរ ីសបអើងជាតិសាសន៍
ការបរ ីសបអើងសម្តថ ភ្ជេ និងការក្េក្េឹតាិម្ន
ិ
បសម ើភ្ជេបផ្សងៗបទៀត
ប ើម្បីជួយគ្នំក្ទ ល់កាីសេ
ុ ិនរេស់សិសានុសិ
សស្ាក់ៗ សក្្េ់បេលអនារត។
យ ើងឱ្យតម្លៃ យៅដល់គុណតម្លៃឯករាជ្យភាព
របស់ពួកយ ង
ើ ដដលប្បឆាំងយៅនឹងការយរ ើសយ ើង
ជាតិសាសន៍ និងការយ្ៃ ើ តបចាំយ ោះសហគលន៍។
យ ើងនឹងយរៀនដសែង ល់ជាប្ក ុលពីប្ក ុលប្គួសារ
សិសានុសស
ិ ស និងសហគលន៍នានា
យហើ និងយលើកកលព ស់យៅដល់ទសសនៈ ិ សសយ យនោះ។

បេសកកម្ម នីតិេ ញ្ញ តា ិរេស់ OEO រឺប ើម្បីជួយកាត់េនថ យរ្លតននឱ្កាស។
អាទិភ្ជេដផ្នការយុទធសាស្តសារេស់បយើង រឺបតាតការយកចិតា ទុក ក់បៅបលើយុតាិ្ម្៌ខាងអេ់រំ
ជាេិបសសសក្្េ់សហរម្ន៍ ដ លទទួ លរងផ្លេ៉ាោះពាល់ខាលំងេំផ្ុត ប យសារជំងឺកូ វ ី -19។
បយើងកំេុងដតយកចិតាទុក ក់បលើ្នធាននានាសក្្េ់ ប ោះក្សាយជប្ល ោះ
ដ ល្នដ នកំណត់រេស់េួកបយើង ក៏ ូ ចជាការសក្ម្ ុោះសក្ម្ួ ល និងការេង្ហាត់េបក្ងៀនបក្ៅផ្ល ូវការចំបពាោះ
សិសានុសិសសកក្ម្ិត K-12 ដ ល:
•

បៅខាងបក្ៅសាលាបរៀនរាេ់េ ញ្ចូលទាំងសិសសេិការ ដ លទទួ លបានដផ្ាកខ្ល ោះននការសិកាបៅសាលា

•

ម្នុសសដ ល្នេណ៌សម្បុរ ដ លបមម ឬជាជនជាតិប ើម្

•

ធាលេ់ឆ្លងកាត់ការគ្នមនផ្ទ ោះសដម្បង

•

សថ ិតបៅកនុងការបម្ើលដែទាំេីសាច់ញាតិ ឬការចិញ្ចឹម្

•

ដ លពាក់េ័នធបៅនឹងក្េេ័នធយុតាិ្ម្៍អនីតិជន ឬក្េេ័នធសាារនីតិសម្បទាអនីតិជន

•

សក្្េ់ជនអបនាា ក្េបវសន៍ ជនប ៀសខ្ល ួន ជនដសវ ងរកទីជក្ម្ក ឬជនចំណ្តកក្ស ុក ឬសិសានុសិសស
ឬក្ក ុម្ក្រួ សារ ដ ល្នភ្ជសាប ើម្ម្ិនដម្នជាភ្ជសាអង់បរល ស ឬ

បេសកកម្ម
បយើងប្វ ើការជាម្ួ យ ក្ក ុម្ក្រួ សារ សហរម្ន៍
និងសាលាបរៀនន ប ើម្ បីប ោះក្សាយេញ្ហាជាម្ួ យគ្នា ដ ល
អាចឱ្យសិសានុសសក្រេ់រ ូេចូ លរ ួម្បានយ៉ាងបេញបលញ
និង រ ីកចបក្ម្ើនបៅកនុងសាលាសាធារណៈកក្ម្ិត K-12
រេស់រ ឋ Washington។

តួ នាទីរេស់េួកបយើង
សាាេ់បៅបលើកាីរងវ ល់ និងការបលើក ប ើង ជាសំណួរអំេី
ក្េេ័នធអេ់រំសាធារណៈកក្ម្ិត K-12
បក្េើឧេករណ៍ប ោះក្សាយជប្ល ោះបក្ៅផ្ល ូវការ
ប ើម្បីជួយបៅ ល់ការប ោះក្សាយេញ្ហាដ លរ ួម្គ្នា
និងបលើកកម្ព ស់យុតាិ្ម្៌ដផ្ាកអេ់រំ
ផ្ាល់ការេង្ហាត់េ បក្ងៀន ការសក្ម្េសក្ម្ួ ល
និងការេណ្ុោះេណ្ត
ា លអំេីការតសូ ម្តិតាម្ក្រួ សារ
ការផ្ារភ្ជាេ់តាម្សហរម្ន៍ និងការតសូ ម្តិជាក្េេ័នធ
ក្េម្ូ លទិនាន័យ និងកំណត់និនាាការ
ប ើម្បីជួយ ជាផ្ល ូវបៅ ល់អនុសាសន៍បគ្នលនបយបាយ
ដផ្ាកអេ់រំរេស់េួកបយើង

•

ការទទួលបានជំនួយ Wraparound with Intensive Services (កម្ម វ ិ្ីការដកដក្េដ ល
្នបសវាលអ ិត លអ ន់) (WISe)) ឬ Children’s Long Term Inpatient Programs
(កម្ម វ ិ្ីសក្្េ់អាក ជំងឺេាបាលកនុងម្នទ ីរបេទយរយៈបេលយូ ររេស់កុ្រ) (CLIP))

យុទធសាស្តសា៖
ការកសាងទំនាក់ទំនងសកម្ម ជាម្ុនជាម្ួ យនឹងក្កម្
ុ ក្រួសារ សិសានុសិសស និង សហរម្ន៍
ប យដសវ ងរកយុតាិ្ម្៌ខាងអេ់រំ បៅតាម្សាលាបរៀន ប ើម្បីសាាេ់ និងបរៀនដសវ ងយល់េីេទេិបសា្ន៍
និងភ្ជេខាលំងរេស់េួកបរ
េបងក ើតឧេករណ៍តាម្អនឡាញបក្ចើនេដនថ ម្បទៀត ប ើម្បី បឆ្ល ើយតេបៅនឹងសំណួរ
ទូបៅបៅបក្ៅអាទិភ្ជេនានាននការអនា រារម្ន៍តទល់រេស់បយើង
កំណត់ឱ្ កាសនានា ប ើម្បីេបងក ើតការតលស់េ្ ូរជាក្េេ័នធ តាម្រយៈកា ីកងវ ល់ជាេុរគល
ដ លបលើកយកម្កសាកសួ រ ល់េួ កបយើង

ការែសពែ ែា
អាទិភ្ជេនានាននការផ្សេវ ផ្ាយរេស់េួក បយើងឆ្លុោះេញ្ហចំងបៅបលើ សហរម្ន៍ដ លបានកំណត់ជាអាទិភ្ជេ
បៅកនុងការប ោះក្សាយជប្លោះរេស់េួកបយើង។ បយើងក៏នឹងេបងក ើតស្ភរៈ
និងឧេករណ៍សក្្េ់ប ោះក្សាយេញ្ហាបៅបក្ៅដផ្នការយុទធសាស្តសារេស់បយើង
ប ើម្បីផ្ាល់អំណ្តចបៅឱ្យក្ក ុម្ក្រួ សារ សិសានុសិសស និងអា កអេ់រំបៅកនុងកិចច សហការគ្នា។
យុទធសាស្តសា៖
សហការជាម្ួ យនឹងសហរម្ន៍ ក្ក ុម្ក្រួសារ សិសានុសិសស និងអងគ ការខាងអេ់រំនានា ក៏ ូ ចជាទីភ្ជាក់ង្ហរ ឬ
ក្កសួ ងរេស់រ ឋ ិបាល ប ើម្បី សហការគ្នាបរៀេចំក្េឹ តាិការណ៍ និង សិកាាសាលានានាប ើង
េបងក ើនទំនាក់ទំនងេនា ជាម្ួ យអងគ ការ និងក្ក ុម្ក្រួសារ និងក្កម្
ុ សិសានុសិសសឱ្យកាន់ដតភ្ជេជិតសា ិទធ
ឹ បៅទូ ទាង
ខ្ណៈបេល ដ លកំេុ ងដតេបងក ើនការបលើកកម្ព ស់ការយល់ ង
ំ រ ឋ អំេី OEO
បក្េើក្បាស់ វ ិ្ីនិទា នបរឿង ៏ ្នក្េសិទធភ្ជេ ប ើ ម្បីដចករំ ដលកេីេទេិបសា្ន៍បៅ
កនុងក្រួសារ និងសិសានុសិសសជាម្ួ យនឹង
អា កអេ់រំ អា កប្វ ើបគ្នលនបយបាយ និងក្ក ុម្ក្រួសារ និងសហរម្ន៍បផ្សងបទៀត

យោលនយយាបា

តស៊ូ លតិ

បយើងនឹងកំណត់ បហើយនិងេបងក ើត ឱ្កាស ប ើម្បីបលើកកម្ព ស់យុតាិ្ម្៌េូជសាសន៍ េិការភ្ជេ និងយុតាិ្ម្៌
ដផ្ាកសុខ្ភ្ជេផ្ល វូ ចិតា និងការទទួលបានការបក្េើក្បាស់ ភ្ជ សាបៅកនុង ក្េេ័នធ សាលាបរៀន។
បយើងនឹងនាំយកទសសនៈ និងកា ីបារម្ភ នា នារេស់សិសានុសិសស ក្រួ សារ និង សហរម្ន៍ម្កេិភ្ជកា
និងប្វ ើការសបក្ម្ចចិតាបៅបលើបគ្នលនបយបាយ។
យុទធសាស្តសា៖
សហការជាម្ួ យអងគ ការសហរម្ន៍ ក្កម្
ុ ក្រួសារ និងសិសានុសិសស ប ើម្បីក្េយុទធក្េឆំង
បៅនឹងការបរ ីសបអើងជាតិសាសន៍ ការបរ ីសបអើងសម្តថ ភ្ជេ និងទក្ម្ង់ននការសងក ត់សងក ិនបផ្សងបទៀត
បរៀនដសវ ងយល់េី និងប្វ ើបៅតាម្ទសសនៈរេស់សហរម្ន៍ ក្រួសារ និងសិសានុសិសស ដ លភ្ជរបក្ចើនេំផ្ុត
ម្ិនបានយកបៅ ក់េញ្ចូល បៅកនុងការប្វ ើបគ្នលនបយបាយបទ
ឹ នាំ រេស់េួកបយើងបៅបលើក្កម្
បក្េើតួនាទីជាអា ក ក
ុ ការង្ហរ ប ើម្បីតសូ ម្តិសក្្េ់ ជាសំប ងក្ក ុម្ក្រួសារ
និងសិសានុសិសស
1-866-297-2597 (មានការបកដប្បផ្ទាល់មាត់ តាលទ៊ូ រសពា ) oeoinfo@gov.wa.gov
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