
 የኮልምቢያ ዲስትሪክት  
  ኦፊስ ኦፍ ዘ ስቴት ሱፐር ኢንቴንደንት ኦፍ ኤዱኬሽን 

ኦፊስ ኦፍ ዘ ስቴት ሱፐር ኢንቴንደንት 

ማርች  25, 2015 

የተከበራቹ ተማሪዋች እና ቤተሰቦች: 

ይህን ደብዳቤ ሌንጽፍሌዋት የቻሌነዉ በፌቡራሪ 24, 2015፣ የኮልምቢያ ዲስትሪክት ኦፊስ ኦፍ ዘ ስቴት ሱፐር ኢንቴንደንት ኦፍ 

ኤዱኬሽን(ኦኤስኤስኢ) ሆነ ተብል ባሌተደረገ ክስተት፣የፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት(ኤፍኦአይኤ) ያቀረበዉን ጥያቄ ሇመመሇስ ሲባሌ በግሌ 

ሉታወቅ የሚችሌ የተማሪዋች መረጃ መዉጣቱን ምክንያት በማድረግ ነዉ፡፡የወጡት መረጃዋች የሚያካትቱት የተማሪዋችን ስም፣የሌደት 

ቀኖች፣የክፍሌ ደረጃዋች፣ፆታ፣ዘር፣ብሄር፣የእንግሉዝኛ ቋንቋ ተማሪነት ምደባ፣ሇህዝብ ይፋ ያሌሆነ የትምህርት ክትትሌ፣የተሇየ ትምህርት 

ሁኔታ፣የመማሪያ ትምህርት ቤት፣ከትምህርት ቤቱ የመታገድ/የመባረር ምክንያት፣ከትምህርት ቤቱ እገዳዉ/መባረር የተገሇጸበት ቀን፣ያሇፍቃድ 

ከትምህርት ቤት የቀረበት/ችበት ሁኔታ፣ሇአማራጭ የትምህርት አሰጣጥ ከነበረበት/ችበት መነሳትን፣እና የተሇየ የትምህርት አቀባበሌ ያሳዩ ተማሪዋችን 

ሇይቶ ማዉጫ ሲሆኑ የሶሻሌ ሴኩሪቲ ቁጥር ከእነዚህ መረጃዋች ዉስጥ የሇበትም፡፡  

ሰኞ ቀን,ማርች 23፣ ኦኤስኤስኢ ይህ ሁኔታ መፈጠሩን እንዳወቀ፣እኛ የሌጅዋን መረጃ ሇመጠበቅ ጊዜ ሳንወስድ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን 

እርምጃዋችን ወስደናሌ:  

 ሇኤፍኦአይኤ ጠያቂ፣ የድጋሚ ሽምግሌና ማስታወቂያን በመሊክ ሆነ ተብል ባሌተደረገ ክስተት የወጣዉን ሁለንም መረጃ እንዲይዙት

እና ወደ ላሊ እንዳይተሊሇፍ እንዲያደርጉ መመሪያ ሰጠን፡፡

 ጉዳዩን ሇከንቲባዉ ዋና ቢሮ፣እና ሇዩኤ.ስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኤዱኬሽን አሳወቅን፡፡
 እርስዋ የበሇጠ መረጃ የሚፈሌጉ መሆኑን ሇመረዳት በትጋት የሚሰራ ሌዩ የስሌክ መስመር (202) 481-3400 እና

osse.studentprivacy@dc.gov ኢሜሌ አድራሻን አዘጋጀን፡፡

 ይህን መሰለ ክስተት ከዚህ በሁዋሊ እንዳይፈጠር የኤጀንሲዉን የመረጃ አያያዝ ሂደትን በጥሌቀት መረመርን፡፡
.

ከዚህም በተጨማሪ፣ዲሲ የተማሪዋችን መረጃ ግሊዊነትን በማስጠበቅ በኩሌ መሪ እንድትሆን ሇማድረግ የመረጃ ግሊዊነት አዋቂዋችን 

የሚያሳትፈዉ ግብረ ሀይሌ አካሌ በመሆን ከትምህርት ጉዳዬች ምክትሌ ከንቲባ እና በዲስትሪክቱ ዉስጥ ከሚገኙ ላልች የትምህርት ኤጀንሲዋች 

ጋር አብረን የምንሰራ ይሆናሌ፡፡  

እባኮትን ይህን ይወቁ፣ጥሰቱ አሳሰቢ እና አስቸጋሪ ባሀሪ ያሇዉ መሆኑን እረዳሇሁ፡፡እናም ሇተፈጠረዉ ሁኔታ ይቅርታ እጠይቃሇሁ፣እንደ ስቴት 

ሱፐርኢንቴንደንት ኦፍ ኤዱኬሽ ሀሊፊነት በምሰራበት የመጀመሪያዋቹ ሳምንታት እና ወራት ዉስጥ የእኛን የደህንነት ሂደቶች ማሻሻሌ ተቀዳሚ 

ትኩረት የምሰጠዉ ጉዳይ እንደሆነ ሊረጋግጥልት እፈሌጋሇሁ ፡፡  

የተፈጠረዉን ሁኔታ በማስመሌከት ማንኛዉም ዓይነት ጥያቄ ወይም ስጋት የሚኖሮት ከሆነ ፣ ወይም የእርስዋን ተማሪ ሌጅ በተመሇከተ የወጡት 

የመረጃ መዝገቦች ጋር በተያያዘ የበሇጠ መረጃ ከፈሇጉ፣የእኛን ሌዩ የስሌክ መስመር ቁጥር  (202) 481-3400 በመጠቀም ያግኙን 

ወይም  በኢሜሌ  አድራሻችን  osse.studentprivacy@dc.gov. ይጻፉሌን፡፡ 

ታማኝ፣ 

ሀንሲዉሌ ካንግ  
ስቴት ሱፐርኢንቴንደንት ኦፍ ኤዱኬሽን 
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