
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ 
ውስጥ ያሉትን ትምህርት 
ቤቶች  ለማየት 
እየሞከሩ ነው?

ልንረዳዎት እንችላለን። እዚህ 
ይጀምሩ።

የተማሪዎች ተከራካሪ 
ቢሮን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ

ትዊት:
@DC_Advocate

ቀጠሮ ይዘው መምጣት:

441 4th Street NW
Suite 723N
Washington, DC 20001

የቀይ(ሬድ) ሜትሮ መስመር – ጁዲሻሪ ስኩዬር 
ስቴሽን

መረጃ ይኑሮት። ግንኙነት ይኑሮት።
አቅሞ የተገነባ ይሁን።

ኢሜል:
student.advocate@dc.gov

የእርዳታ ቅጽን በኦንላይን 
መጠየቂያ: 
http://sboe.dc.gov/studentadvocate 

እርዳታ መጠየቂያ መስመር:
202.741.4692
ከሰኞ - አርብ
9:00am to 5:00pm

የክልል የትምህርት ቦርድ
441 4th St, NW, Suite 723N

Washington, DC 20001   |  202.741.4692

ተልእኮዋችን
ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ ቤተሰቦች፣ እና የማህበረሰቡ 
አባላት በዲሲ ውስጥ ያሉትን የፐብሊክ ስኩል 
ሲስተምን ለማዳሰስ እንዲችሉ ምሪት እንሰጣለን።

ተልእኮዋችን በመከራከር የዲሲ ነዋሪዎች 
ለመንግስት ትምህርት ቤት(ፐብሊክ ኤጁኬሽን) 
እኩል እድል እንዲኖራቸው ለማድረግ አቅማቸውን 
መገንባት ነው።

ተስፋችን የመንግስት ትምህርት የመንግስት ንብረት 
እና መብት ብቻ ነው የሚለውን ሃሳብ መዋጋትን 
መቀጠል፣ እና ነገር ግን በህብረተሰብ ላይ የተመሰረተ 
እና ህብረተሰቡን መረጃ የሚሰጥ እንደሆነ ማሳወቅ 
ነው።

የተማሪዎች 
ተከራካሪ ቢሮ



ማን እንደሆንን
የተማሪዎች ተከራካሪ ቢሮ(Office of the Student 
Advocate) ስለ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የመንግስት 
ትምህርት “ተማሪዎችን፣ ወላጆችን፣ ቤተሰቦችን፣ እና 
ህብረተሰቡን ለማዳረስ” በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ 
ካውንስል በ 2013 ቱ የወላጆች እና ተማሪዎች አቅም 
ማጎልበቻ ህግ (Parent and Student Empowerment Act 
of 2013) መሰረት የተቋቋመ ነው።

በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ስቴት የትምህርት ቦርድ 
(District of Columbia State Board of Education) ስር 
ያለን ራሳችንን የቻልን ቢሮ ነን። የዲሲ ተማሪዎችን 
የትምህርት ውጤት ለማሻሻል፣ በከተማው ውስጥ 
ካሉ ከበርካታ ድርጅቶች እና ሽርኮች ጋር በመተባበር 
እንሰራለን። ቢሮው በትምህርት ተከራካሪ አለቃ 
(Chief Student Advocate) ፊዝ ጊብሰን ሃበርድ (Faith 
Gibson Hubbard) ይመራል።

እንዴት እንደምንሰራ
ለቢሯችን የሚቀርበው እያንዳንዱ የእርዳታ ጥያቄ 
ለእኛ እጅግ አስፈላጊ ነው። ግባችን ለቀረቡልን 
ጥያቄዎች በሙሉ ከቀረቡበት አንስቶ ባሉት 48 
ሰአታት ውስጥ ምላሽ መስጠት ነው።

ለእያንዳንዱ ጥያቄ የሚገባውን የግል ትኩረት 
ለመስጠት እንጥራለን። ለጥያቄው ምላሽ 
ለመስጠት የሚያስችለውን ሪሶርስ ለይቶ ለማወቅ 
የሚያስፈልገውን መረጃ በሙሉ እንሰበስባለን እና 
ተግተን እንሰራለን።

የቤተሰቦቹን የተለያዩ የቋንቋ ፍላጎቶች ለማሟላት 
የአስተርጓሚ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል 
መንገዱ አለን።

ምን እንደምንሰራ
ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ ቤተሰቦች፣ እና 
የማህበረሰቡ አባላት መረጃ እንዲኖራቸው፣ 
ግንኙነት እንዲኖራቸው፣ እና አቅማቸው 
የተገነባ እንዲሆን ለማድረግ የደረጃ በደረጃ 
እርዳታ እንሰጣለን። 

መረጃ ይኑሮት። ግንኙነት ይኑሮት። አቅሞ የተገነባ ይሁን።

መረጃ ይኑሮት
 ✔ የትምህርት ቤት ምዝገባ ሂደት
 ✔ የተማሪ/ወላጅ ፖሊሲዎች እና 
መብቶች

ፌዝ ጊብሰን ሀባርድ (Faith Gibson Hubbard) ቀደም 
ሲል የዲሲ ፐብሊክ ትምህርት ቤት አስተማሪ ነበሩ እና 
ከልባቸው የትምህርት ተከራካሪ ሲሆኑ ለዚህ የስራ 
መደብ በሜይ 2015 ተሹመዋል። የዋርድ አምስት 
የትምህርት ካውንስል(Ward Five Council on Education) 
እና ለተማሪዎች ምደባ የአማካሪ ኮሚቴ አባል (Advisory 
Committee for the Student Assignment) በመሆን እና 
በዲሲፒኤስ የትምህርት ቤት ክልል ግምገማ (DCPS 
School Boundaries Review) ሂደት ላይ መስራትን ጨምሮ 
በዲሲ የትምህርት መስክ ላይ በበርካታ መደብ ላይ 
አገልግለዋል። በአሁኑ ወቅት፣ በዲሲ የህዝብ ላይበረሪ 
ቦርድ የላይበሪ ባለአደራ (DC Public Library Board of 
Library Trustees) በመሆን ያገለግላሉ።

በአሁኑ ወቅት ፌዝ በፐብሊክ ፖሊሲ PhD ያቸውን 
ከቨፍጂንያ ቴክ የህዝብ አስተዳደር እና ፖሊሲ 
ማእከል እየተከታተለች ነው።  በህዝብ አስተዳደር 
ማስተርሳቸውን ከ ኦልድ ዴሚኒየን ዩንቨርሲቲ እና 
ከጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በኬሚኒኬሽን መጀመሪያ 
ዲግሪዋን አግኝተዋል። ፌዝ ከባለቤታቸው እና 
ከወንድ ልጃቸው ጋር በዋርድ 5 ይኖራሉ።

የተማሪዎች 
የተከራካሪውን አለቃ
ይተዋወቁዋቸው

… እና ቢሮዋችን 
የተማሪዎች መማር እና
 የወላጅ/ማህበረሰብ 
ተሳትፎ ላይ ተጽእኖ 
ያላቸው ሌሎች በርካታ 
ጉዳዮች ላይ እርዳታ 
ይሰጣል።

“የተማሪዎች ተከራካሪ ቢሮ (Student 
Advocate’s office) ቤተሰባችን 
የሚያስፈልገውን ሪሶርስ እና ድጋፍ በቶሎ 
ለይቶ በማወቅ እርዳታ ለመስጠት መፍትሄ 
ነበር... ” 
  –K.H.፣ የ DCPS ወላጅ

ግንኙነት ይኑሮት
 ✔ የማህበረሰብ ድርጅት/
የመንግስት ኤጀንሲ 
ምሪት(ሪፈራል እና ሪሶርሶች

 ✔ የወላጅ/የተማሪ ድርጅት 
እድገት እርዳታ እና ድጋፍ አቅሞ 

የተገነባ ይሁን
 ✔ ለራስ የመከራከር እና የመሪነት 
ስልጠና

 ✔ አንድ-ለአንድ ስልጠና እና 
መከራከር እርዳታ


