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ਸੋਚ: ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਮਜਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੱ ਮਿਆ
ਮਸਸਟਿ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ
ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਦੇ ਭਮਵੱ ਿ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੁਫ਼ਮਨਆ
ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ,
ਸਿਰੱ ਥਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਮਵੱ ਚ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੀਆ ਹੋਰ ਬੇੜ੍ੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਦਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਮਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ.
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਵਵਾਦ ਹੱ ਲ
Office of the Education Ombuds (OEO, ਮਸੱ ਮਿਆ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ) Washington ਦੇ K-12 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲਾਂ ਬਾਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਵਾਲੇ , ਟੂਲਮਕੱ ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
OEO ਦਾ ਮਵਧਾਨਕ ਟੀਚਾ ਿੌਮਕਆ ਮਵਚਲੀ ਪਾੜ੍ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਮਤਕ ਯੋ ਜ ਨਾ ਦੀਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਸੱ ਮਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਮਨਆ ‘ਤੇ
ਕੇਂਦਮਰਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ COVID-19 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਰ ਭਾਮਵਤ ਹੋ ਈ ਆ ਕਮਿਊਮਨਟੀਆ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗੈ ਰ -ਰਸਿੀ ਮਵਚੋਲ ਗੀ ਅਤੇ
ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਜਹੇ ਮਵਵਾਦ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋ ਤਾਂ ਨੂੰ K-12 ਦੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਉੱਪਰ ਕੇਂ ਦਮਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ :

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਂ, ਨਸਲ-ਰੋਧੀ ਕਦਰਾਂ-

ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀ ਦੇ ਪਰਮਤ ਜਵਾਦਦੇਹੀ ਦੀ



ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਮਜਨਹ ਾਂ ਮਵੱ ਚ ਅਪਾਹਜ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕੁ ਝ ਮਦਨ ਹੀ ਸਕੂ ਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ



ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਮਰਵਾਰਾਂ, ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ

ਗੈਰ-ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਿੂਲਵਾਸੀ ਹਨ



ਬੇਘਰ ਹਨ



ਮਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਮਵੱ ਚ ਰਮਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਮਸੱ ਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੰ ਵਧਾਵਾ ਮਦਆਂਗ।ੇ



ਬਾਲ ਮਨਆ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਸਸਟਿ ਮਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ



ਅਮਜਹੇ ਆਵਾਸੀ, ਮਰਮਿਊਜੀ, ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪਮਰਵਾਰ ਹਨ, ਮਜਨਹਾਂ ਦੀ ਿੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ

ਅਤੇ ਕਮਮਊਮਨਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਮਿਸ਼ਨ

ਅਸੀਂ ਸਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਮਿਲਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਮਰਵਾਰਾਂ,

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ


Inpatient Programs (CLIP, ਬੱ ਮਚਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਦਾ ਦਾਿਲ ਿਰੀਜ਼ ਪਰੋਗਰਾਿ) ਹੇਠ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਕਮਿਊਮਨਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ

ਹਰ ਮਵਮਦਆਰਥੀ Washington ਦੇ K-12 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਮਵੱ ਚ ਵੱ ਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਮਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਾਡੀਆ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ

K-12 ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਮਿਆ ਮਸਸਟਿ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ

ਸਮਹਯੋਗੀ ਸਿੱ ਮਸਆ-ਹੱ ਲ ਮਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਮਸੱ ਮਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਮਨਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਵਵਾਦ ਦੇ
ਗੈਰ-ਰਸਿੀ ਹੱ ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਮਨਟੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਸਸਟਿ ਦੀ
ਮਹਿਾਇਤ ਲਈ ਕੋਮਚੰ ਗ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸਿਲਾਈ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ

ਡੇਟਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਨ ਕਰਨਾ,

ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਂੀ ਮਸੱ ਮਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆ ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

Wraparound with Intensive Services (WISe, ਤੀਬਰ ਮਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਵਰ) ਜਾਂ Children’s Long Term

ਰਣਨੀਤੀਆ:
ਅਮਜਹੇ ਪਮਰਵਾਰਾਂ, ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਮਨਟੀਆ ਨਾਲ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ ਸਥਾਮਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਮਵੱ ਚ ਮਸੱ ਮਿਆ
ਸਬੰ ਧੀ ਮਨਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆ ਿਜ਼ਬੂਤ ਪੱ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਮਣਆ ਅਤੇ ਜਾਮਣਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਸਾਡੀ ਮਸੱ ਧੀ ਦਿਲ ਦੀਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਮਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਣੇ ਰੱ ਿੀਆ ਗਈਆ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਵਵਸਥਾ ਮਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਲਆਉਣ ਲਈ ਿੌਮਕਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਆਉਟਰੀਚ
ਆਉਟਰੀਚ ਨਾਲ ਜੁ ੜ੍ੀਆ ਸਾਡੀਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਮਨਟੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਹਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਮਵੱ ਚ ਤਰਜੀਹ ਮਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਮਰਵਾਰਾਂ, ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਅਤੇ ਮਸੱ ਮਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨ ਮਵੱ ਚ ਸਿਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਮਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਸਿੱ ਮਸਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਗੱ ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮਤਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਰਣਨੀਤੀਆ:
ਕਮਿਊਮਨਟੀ, ਪਮਰਵਾਰ, ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਸੱ ਮਿਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਹਯੋਗ ਰਾਹੀਂ
ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਸਮਹ-ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ
OEO ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਭਰ ਮਵੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਸਿੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਾਨ
ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰ ਘਾ ਕਰਨਾ
ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਦੇ ਤਜਰਮਬਆ ਨੂੰ ਮਸੱ ਮਿਅਕਾਂ, ਨੀਤੀ-ਮਨਰਿਾਤਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਮਨਟੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹਮਾਇਤ
ਅਸੀਂ ਨਸਲ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਿਾਨਮਸਕ ਮਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਮਨਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਸਸਟਿ ਮਵੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿੌਮਕਆ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਿੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀ, ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਮਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆ
ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੈਸਮਲਆ ਦਾ ਮਹੱ ਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।

ਰਣਨੀਤੀਆ:
ਨਸਲਵਾਦ, ਸਿਰੱ ਥਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜੱ ਠਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਪਮਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ
ਨਾਲ ਸਮਹਯੋਗ ਕਰਨਾ
ਕਮਿਊਮਨਟੀ, ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਦੇ ਅਮਜਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਰੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਮਸੱ ਿਣਾ, ਮਜਨਹਾਂ ਵੱ ਲ ਅਕਸਰ ਨੀਤੀ
ਮਨਰਿਾਣ ਮਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮਧਆਨ ਨਹੀਂ ਮਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਪਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸਿੂਹਾਂ ਮਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਮਸ਼ਪ ਭੂਮ ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

1-866-297-2597 (ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ); oeoinfo@gov.wa.gov

WWW.OEO.WA.GOV

