ተልእኮአችን እና እሴቶቻችን
የተማሪዎች እና የቤተሰብ “Ombudsman” / እንባ
ጠባቂ የ Fairfax County Public School ሁሉም
ተማሪዎች ወደ ከፍተኛ የቀለም ትምህርት ደረጃ
እንዲደርሱ ጤናማ የሆነ፣ በስነምግባር የታነጸ እና
ኃላፊነት የተሞላበት ሂወት እንዲመሩ እንዲሁም በፈጠራ
የተካኑ አለም አቀፍ ዜጎች ለመሆን እንዲነሳሱ እና
አቅማቸውንም እንዲያጎለብቱ የሚያስችለው ተልዕኮው
እንዲሳካ በቁርጠኝነት ይደግፋል::
የቤተሰብ እና የተማሪዎች “Ombudsman” / እንባ
ጠባቂ ተማሪዎችን እና ቤተሰቦቻቸውን ስለሚሰጡት
አገልግሎቶች መረጃ በመስጠት እና እንዴት እንደሚገኙ
በማማከር እንዲሁም ስጋቶችን በመረዳት እና ጉዳዮቹ
እንዲፈቱ ድጋፍ በማድረግ ያገለግላል:: የቤተሰብ እና
የተማሪዎች “Ombudsman” / እንባ ጠባቂ የ
International Ombudsman Association
መርሆዎችን ይከተላል::





ማንኛውንም ጉዳይ በሚመለከት እገዛ ከፈለጉ ያግኙን
በነዚህ አራት መንገዶች ያገኙናል::
ስልክ: 571-423-4014
ኢሜይል: ombudsman@fcps.edu
ድህረ ገፅ:
www.fcps.edu/ombudsman
(ከድህረ ገፃችን ጋር ለመገናኘት የዚህን QR ኮድ ምስል ፎቶ አንሱ)
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Fairfax County
PUBLIC SCHOOLS
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE

የተማሪዎች እና የቤተሰብ
“Ombudsman”/ እንባ ጠባቂ
Willow Oaks Administration Center
8270 Willow Oaks Corporate Drive
Fairfax, VA 22031
ombudsman@fcps.edu
571-423-4014

ሚስጥራዊነት
ከተፅዕኖ ነፃነት
ከመድሎ ነፃነት/ኢወገንተኛነት
ኢመደበኛነት

www.fcps.edu/ombudsman
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ENGAGE • INSPIRE • THRIVE

ፅህፈት ቤታችን የ International Ombudsman
Association (IOA) አባል ነው::
LS-OFSO-Ombudsman Office Brochure
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Our Guiding Principles
Confidential - Independent - Impartial - Informal

የተማሪዎች እና የቤተሰብ
“Ombudsman” / እንባ ጠባቂ ምንድን
ነው?
የቤተሰብ እና ተማሪዎች “Ombudsman” / ዕንባ
ጠባቂ ክፍሉ ተግባራዊነቱን በ2018 የጀመረ አዲስ
የስራ መስክ ነው:: ከተፅእኖ ነፃ የሆነ እና
ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ አገልግሎት ለተማሪዎች፣
ለቤተሰቦች እና ለማህበረሰቡ በመስጠት መደበኛ
ባልሆነ መንገድ እገዛ ያደርጋል:: ስጋቶችን፣
አቤቱታዎችን እና ሌሎች ተማሪዎችን የሚመለከቱ
ችግሮችን ለመፍታት ለተማሪዎች፣ ለቤተሰቦች እና
ለማህበረሰቡ መረጃ ይሰጣል::
የቤተሰብ እና ተማሪዎች “Ombudsman” / ዕንባ
ጠባቂ ያዳምጣል፣ ይገመግማል እንዲሁም ወዴት
መሄድ እንሚቸው የሚያሳውቁ መረጃዎችን
ይሰጣል:: እኩል ተጠቃሚነት፣ ያለአድሎ መገልገል፣
አሳታፊነት እና ቀጣይነት ያለው መልካም የስራ
ግንኙነት እንዲፈጠር በገለልተኝነት በመወትወት
ያገለግላል::

ምሳሌዎች

የምናደርጋቸው ነገሮች


ጉዳዮችን እና ቅሬታዎችን በሚመለከት
ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መረጃ




የመስጠት ዕድል ማመቻቸት::


ስለ FCPS መርሃግብር፣ ደንቦች እና



ፖሊሲዎች ጠቃሚ መረጃዎችን መስጠት::


ቤተሰቦች ስለ ልጆቻቸው ትምህርት

መቼ ልታገኙን ይገባችኋለ

እንዲወተውቱ/እንዲከራከሩ ሃሳቦችን
ማካፈል::



የማናደርጋቸው ነገሮች


ውሳኔ መስጠት ወይም መቀየር፣ ፖሊሲዎችን
ወይም ደንቦችን ማውጣት::



ማዳላት/ወገንተኛ መሆን::



የሕግ አገልግሎት መስጠት::



መደበኛ የሆነ ምርመራ ማካሄድ::



የግል ወይም ሚስጥራዊ መረጃዎችን
መስጠት::

ቤተሰቦች ለልጆቻቸው ያላቸውን አላማ
እንዲያካፍሉ/እንዲገልፁ መርዳት::
ተማሪዎች እንዴት ብልጫ ላለው የቀለም
ትምህርት ወይም ለልዩ ትምህርት ብቁ እንደሆኑ
መግለፅ::
በቤተሰብ እና በትምህርት ቤት መካከል
ሊፈጠሩ የሚችሉ አለመግባባቶች እንዲፈቱ
ማገዝ::



የተማሪው/ዋ የትምህርት ሁኔታ ሲታወክ
ለምሳሌ:- የተማሪው/ዋ ደህንነት፣ የትምህርት
ውጤት ወይም የስነምግባር ችግሮች ሲያጋጥሙ
እና ችግሩን ለመፍታት እገዛ ሲፈልጉ::
FCPS ስራውን እነዴት እንደሚሰራ ለመረዳት
ሲፈልጉ ወይም እገዛ ለማግኘት ወዴት መሄድ
እንዳለቦት ማወቅ ሲፈልጉ::

