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ኣድልዎ ያለማድረግ የሚገልጽ ቃል  
 

የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች (SPS) ለሁሉም እኩል እና ርትዓዊ የትምህርት እና የስራ ዕድል ይሰጣል። 
እንዲሁም በሁሉም ፕሮግራሞች እና እንቅስቃሴዎች ላይ ያለምንም የዘር፣ የቀለም፣ የብሔር፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ ዕድሜ፣ 
የትውልድ ኣገር፣ ሃብት እና ገንዘብ፣ ስንክልና፣ ጾታዊ ዝንባሌ ማለት የሆነ ሰው የሚጠራበት ጾታ ወይም መለያ፣ 
እርግዝና፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ኣካላዊ ቅርጽ፣ የሆነ የኣእምሮ ወይም የኣካል ስንክልና ወይም በክብር የተሸኙ ወታደሮች እና 
ኣርበኝነት፣ ወታደር መሆን ወይም የሰለጠነ መሪ ውሻ ወይም ሌላ እንስሳ በመጠቀም ልዩነት ሳያደርግ ለሁሉም ሰው 
እኩል ዕድል ይሰጣል። SPS ለሁሉም የተመደቡሉት ወይም ተወክለው የመጡ እንደ ቦይ ስካውት እና ሌሎች 
የወጣቶች ማህበራት እኩል ዕድል ይሰጣል። 
 
መለያትይ ምንድን ነው? 
ልዩነት ማድረግ ማለት ኣንድ ሰው ወይም ቡድን ላይ የኣንድ የተወሰነ ቡድን ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ተብሎ የሚታወቅ ላይ ፍትሃዊ 
ያልሆነ ወይም ሕጋዊ ያልሆነ ኣያያዝ ማድረግ ማአት ነው። ልዩነት ማድረግ ማለት ኣንድን ሰው ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ስለሆነ ልዩ 
ኣያያዝ መያዝ ወይም ኣንድን ሰው ከኣንድ ፕሮግራም፣ ሰርቪስ ወይም እንቅስቃሴ መከልከል ወይም ስንክልና ላለው ሰው በቂ ኣገልግሎት 
ኣለማቅረብ ሊያጠቃልል ይችላል። ልዩነት ላይ የተመረኮሰ ጥቃት ማለት የተወሰነ ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ላይ የቃላት ወይም ኣካላዊ 
ጥቃት ማድረግ ማለት ነው።  

 
የተጠበቀ የማህበረስብ ክፍል? 
ጥበቃ የሚደረግለት መደብ ማለት የጋራ የሆነ ባህሪያትን የሚካፈሉ የተወሰኑ የማህበረሰቡ ኣባላት ሆነው ከሆነ ዓይነት ልዩነት እና 
ጥቃት በፌደራል፣ ስቴት ወይም የከባቢ ሕግ ጥበቃ የሚደረግላቸው ናቸው። ጥበቃ የሚደረግላቸው መደቦች ሲያትል ፓብሊክስ 
ስኩልስ ውስጥ እላይ “ያለመለያየት የሚገልጽ ቃል” የሚለው ኣንቀጽ ላይ የሰፈሩትን ማለት ኣንደ ጾታ፣ ዘር ወዘተ… ያጠቃልላል።  

 
ልዩነት በሚያጋጥመኝ ግዜ ቅሬታየን እንዴት ማቅረብ እችላለሁ? 
ትምህርት ቤት ውስጥ እኔ ላይ ወይም ልጄ ላይ ልዩነት ተፈጽሟል ወይም ልዩነት ላይ የተመረኮሰ ጥቃት ካጋጠማችሁ፤ ሕጋዊ ቅሬታ 
የማቅረብ መብት ኣልዎ።  የትምህርት ክልሉን ልዩነትን የሚመለከት ቅሬታ ኣቀራረብ ቅደም ተከተል ምሉ ቅጂ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ወደ 
ተማሪዎች ሲቪል ራይት ጽ/ቤት በሚከተለ ስለክ (206) 252-0367 መደወል ወይም ኢሜል OSCR@seattleschools.org  
በመጽፍ ወይም በኣካል መጠየቅ ትችላላችሁ። በተጨማሪ ኢንተርኔት ላይ  
http://www.seattleschools.org/UserFiles/Servers/Server_543/File/District/Departments/School%20Boar  
d/Procedures/Series%203000/3210SP.B.pdf  ይገኛል።  

 
የቅሬታ ደብዳቤ ከመጻፋችሁ በፊት ከልጃችሁ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ወይም የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ቅሬታ ሰሜ ባለስልጣን 
(ኦምብዱስ ፐርሶን) በስልክ ቁጥር (206) 252-0529 በመደወል ስለጉዳዩ ልትወያዩበት ይገባል። ይህ ጉዳያችሁን ቶሎ ለመፍታት 
ያስችላል። 

 
የሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ የሲቪል ራይትስ ጽ/ቤት የተማሪዎች፣ ወላጆች/ኣሳዳጊዎች እና የማህበረሰቡ ኣባልት ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ 
ውስጥ ያጋጠመ ልዩነት በሚመለከት ጥያቄ  ወይም ቅሬትስ ካለ እንዲሰማ የተመደበ ኣካል ነው። በሚቀጥለው ኣድራሻ ልታገኙን 
ትችላላችሁ፤ የስልክ ቁጥር፡ 206-252-0306 ወይ ኢሜል oscr@seattleschools.org ወይም ብፖስታ Seattle Public Schools, 
MS 32-149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166. በተጫማሪ የሚከተሉትን ማነጋገር ትችላላችሁ፤  
• ጾታዊ ልዩነትን እና በደል በሚመለከት የታይትል IX ኣወሃሃጅ የስልክ ቁጥር፡ 206-252-0367 ወይም በኢሜል  

Title.IX@seattleschools.org 
• በስንክልናቸው ምክንያት ልዩነት ያሚያጋጥማቸው ADA/የሴክሽን 504 ቅሬታ ኣወሃሃጅ የስልክ ቁጥር 206-252-0178  ወይ 

ኢሜል accessibility@seattleschools.org 
 
ስክልና ስላቸው ተማሪዎች ስለሚሰጥ ኣገልግሎ ወይም ስለሚደረግ ልዩነት ጾታዊ በደልን ጨምሮ በሰራተኞች በኩል የሚነሳ ቅሬታ፡ 
የትምህርት ክልሉ ረዳት ሁማን ሪሶርስስ: Seattle Public Schools, Mailstop 33-157, PO Box 34165, Seattle WA, 
98124-1166 ወይም (206) 252-0024 ወይም hreeoc@seattleschools.org. 
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ኣድልዎን በሚመለከት ቅሬታ ኣቀራረብ ቅደም ተከተል  
 

እርምጃ 1: ለትምህርት ክልሉ የሚቀርብ ቅሬታ 
ኣብዛኛው ግዜ ቅሬታው ልዩነቱ ባጋጠመ በኣንድ ዓመት ውስጥ በጽሑፍ መቅረብ ኣለበት። ቅሬታው በጽሑፍ መሆን 
ኣለበት። ይውቅሬታ ደብዳቤው ምን እንዳጋጠመ መግለጽ እና ለምን ይህ ሁኔታ ኣድልዎ ነው ብለው እንደሚያምኑ 
መግለጽ ኣለበት። በተጨማሪ የትምህርት ክልሉ ምን ዓይነት ውሳኔ ቢወስድ ቅሬታችሁን ይመልሳል ብላችሁ 
እንደምታምኑ ብትገልጹ ጥሩ ነው። ኣንዳንድ ቅሬታው ማንነታችሁን የሚገልጽ እና ጉዳዩ እንዲመረመር መፍቀዳችሁን 
የሚገልጽ ፊማችሁ ያለው መፍቀጃ ፎርም ከሌለው ጉደሎ ምማመልከቻ ታስቦ ይህን እስክታሟሉ ጉዳዩ ኣይታይም።  
ቅሬታችሁ በደብዳቤ፣ በኢሜል ወይም በኣካል ወደ የሆነ ትምህርት ክልሉ ወይም የትምህርት ቤት ኣስተዳዳሪ፣ 
የተማሪዎች የሲቪል ራይት ጽ/ቤት ወይም ሁማን ሪሶርስ መላክ ይቻላል።  

 
የትምህርት ክልሉ የጽሑፍ ቅሬታችሁ እንደደረሰው፤ ኣድልዎብ በሚመለከት ቅሬታ እንዴት ማቅረብ እንዳለባችሁ የሚጠቁም የቅሬታ 
ኣቀራረብ ቅደም ተከተል ጽሑፍ ይላክላችኋል። የሲቪል ራይትስ ጽ/ቤት ወይም ሁማን ሪሶርስ ጽ/ቤት የትምህርት ክልሉ ጉዳዩን 
የሚመለከት ፈጣን እና ጥልቅ ምርመራ ማካሄዱን ያጣራሉ። ጉዳዩ ያለ ምርመራ እንዲፈታ መስማማት ትችላላችሁ። 

 
ይግባኛችሁን ከተቀበለበት ግዜ ባሉት 30 የካላንደር ቀናት ውስጥ እናንተ ሌላ የቀጠሮ ቀን ሃሳብ ካላቀረባችሁ ወይም ልዩ ሁኔታ 
ኣጋጥሟችሁ ግዜው እንዲራዘምላችሁ ካልጠየቃችሁ በስተቀ የትምህርት ክልሉ ጉዳዩን በተመለከት መልስ ይሰጣችኋል። ጉዳዩ 
በሚሰማበት ግዜ መስክሮች እና ሌላ ይግባኙን የሚመለከት መረጃ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ቅሬታውን መስማት ከ30 የካላንደር 
ቀናት በላይ ከወሰደ፤ ምልሱ ለምን ግዜ እንደወሰደ የሚገጽ የጽሑፍ መግለጫ ይደርሳችኋ።  

 
የትምህርት ክልሉ ለቅሬታችሁ መልስ በሚሰጥበት ወቅት መልሱ የግድ የሚከተሉትን ማካተት ኣለበት፤  

1. የምርመራው ውጤት ኣጠቃላይ ይዘት፣ 
2. የትምህርት ክልሉ ከቅሬታው ጋር የተሳሰረ ማሟላት የነበረበት የሲቪል ራይት ሕግ ማሟላቱን ወይ ኣለ ማሟላቱን 

መግለጫ፣  
3. የይግባኝ መብታችሁ መብት መጠቆም እና የት እና ወደ ማን ይግባኛችሁን መላክ እንዳለባችሁ፣ እና  
4. የተፈጸመውን በደል ለማረም መወስድ ያለብት እርምጃ። 

 
እርምጃ 2: ለትምህርት ክልሉ ይግባኝ ማለት 
በትምህርት ክልሉ ውሳኔ ካልረካችሁ ወደ ትምህርት ክልሉ የትምህርት ቦርድ ይግባኝ ማለት ትችላላችሁ። ከትምህርት ክልሉ 
ቅሬታችሁን የሚመለከት የደብዳቤ ውሳኔ በደረሳችሁ ባሉት 10 የካላንደር ቀናት ውስጥ በጽሑፍ ወደ ትምህርት ቦርዱ ጸሃፊ ይግባኝ 
ማለት ትችላላችሁ።  

 
ይግባኛችሁን ከተቀበለበት ግዜ ባሉት 20 የካላንደር ቀናት ውስጥ እናንተ ሌላ የቀጠሮ ቀን ሃሳብ ካላቀረባችሁ የትምህርት ቦርዱ ጉዳዩን 
ለመስማት ቀጠሮ ያስይዛል። ጉዳዩ በሚሰማበት ግዜ መስክሮች እና ሌላ ይግባኙን የሚመለከት መረጃ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁ።  

 
ይግባኛችሁን ከተቀበለ ባሉት 30 የካላንደር ቀናት ውስጥ የትምህርት ቦርዱ የጽሑፍ ውሳኔ ይልክላችኋል። የትምህርት ቦርዱ ውሳኔ ወደ 
OSPI ቅሬታችሁን እንዴት ማቅረብ እንዳለባችሁ መመሪያ ያጠቃልላል።  

 
Step 3: ለህዝብ ትምህርት ጠቅላይ ኣዛዥ (OSPI) ቅሬታ ማቅረብ  
በትምህርት ክልሉ የይግባኝ ውሳኔ ካልተስማማችሁ፤ ወደ የህዝብ ትምህርት ጠቅላይ ኣዛዥ(ኦፊስ ኦፍ ሱፐርኢንተንዳንት ኦፍ ፓብሊክ 
ኢንስትራክሽን (OSPI) ቅሬታ ማቅረብ ትችላላችሁ። ወደ OSPI የሚቀርበው ቅሬታ የትምህርት ክልሉ ይግባኝ ሰሚ ውሳኔ 
በደረሳችሁ በ20 የካላንደር ቀናት ውስጥ መጻፍ ኣለበት። ቅሬታችሁን ወደ OSPI በኢሜል፤ Equity@k12.wa.us፣ በፋክስ፤ 
(360) 664-2967 ወይም በደብዳቤ፤ OSPI Equity and Civil Rights Office, PO Box 47200, Olympia, WA 
98504-7200. 
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