
 س: كیف تتم حمایة ھویة الطالب؟ 
االستبیان. وال توجد رموز أو   ھم فيءلن یكتب الطالب أسما ج:

االستبیان مع الطالب. لن یطلع أي شخص من   معلومات لمطابقة
االستبیانات المكتملة بسریة عند  المدرسة على إجاباتھم. سیقدم الطالب 

 االنتھاء منھا. ولن تحدد نتائج االستبیان ھویة أي طالب. 

 س: كیف تُستخدم نتائج االستبیان؟ 
والمقاطعات والوكاالت  تستخدم المدارس واإلدارات التعلیمیة  ج:

الحكومیة النتائج لفھم طالبنا وتزویدھم بالخدمات التي یحتاجون إلیھا.  
البرامج وتقییمھا وتطویرھا وجمع األموال   وتُستخدم النتائج لتخطیط 

لدعمھا. كما یتم أیًضا مشاركة البیانات مجھولة المصدر مع إدارات  
 الصحة المحلیة والباحثین المعتمدین. 

 ھل تحتاج إلى مزید من المعلومات؟
إجراءات  إذا كانت لدیك أیة أسئلة حول الغرض من االستبیان أو 

 االستبیان:
 اتصل على الرقم الخالي من الرسوم  •

1-877-HYS-7111
 healthy.youth@doh.wa.govالبرید اإللكتروني  •

ن الخاص بصحة  یمكن الحصول على معلومات حول "االستبیا
 www.AskHYS.netالشباب" على الموقع اإللكتروني:  

وافق "مجلس االستعراض المؤسسي بوالیة واشنطن" على إجراءات  
"االستبیان الخاص بصحة الشباب" المذكورة في ھذا الخطاب. إذا  
كنت تعتقد أنھ لم یتم اتباع ھذه اإلجراءات، فیُرجى االتصال بالرقم  

. لست بحاجة لكتابة اسمك. ستتم إعادة جمیع1-800-583-8488
 الرسائل. 

 س: من سیُطلب منھ أخذ االستبیان؟
أنحاء والیة واشنطن   في جمیع 12و 10و  8و 6الطالب في الصفوف  ج:

 إدارة المدارس الصغیرة  في  11و  9و 7والطالب في الصفوف 

 س: ھل االستبیان عمل تطوعي؟ 
نعم! یمكن للطالب الذین یأخذون االستبیان تخطي أسئلة والتوقف عن ج: 

مواصلة االستبیان في أي وقت. وإذا كنت ال ترغب في مشاركة أحد طالبك في 
االستبیان، فیمكنك االتصال بالمدرسة لالعتذار عن عدم مشاركتھ. كما یمكن 

ستبیان. وسوف  للطالب أیًضا إخبار معلّمھم بعدم رغبتھم في المشاركة في اال 
یشارك الطالب الذین ال یأخذون االستبیان في أنشطة مختلفة، مثل الدراسة أو  

القراءة في المكتبة. ولن یتم فرض أي عقوبات على عدم المشاركة في  
 االستبیان. ولن تتأثر درجات الطالب سلبًا.

 س: ما األسئلة التي یحتوي علیھا االستبیان؟ 
مصدر أسئلة ھذا االستبیان ھو االستبیانات التي تجري عبر الدولة وفي   ج:

والیة واشنطن. ویمكن ألولیاء األمور أو األوصیاء االتصال بمكتب مدرستھم 
 لالطالع على نسخة من االستبیان.
 تتضمن موضوعات األسئلة: 

 بیانات، مثل العمر والجنس والعرق واألصل  •
 والمجتمعمشاعر حول المدرسة  •
 العالقات مع أولیاء األمور واألصدقاء والجیران  •
 عادات األكل والنشاط البدني  •
 التثقیف الصحي  •
 الموقف بشأن التبغ والكحول وغیرھا من المخدرات وتعاطیھا   •
 السلوكیات والمشاعر المتعلقة بالسالمة •
 السلوكیات ذات الصلة بالعنف.  •
 ) 7أو  6 الھویة الجنسیة والتوجھ الجنسي (لیس للصفین •
 ) 7أو  6السلوك الجنسي واالعتداء الجنسي (لیس للصفین  •

معلومات للوالدین والطالب 
 ستشارك مدرستنا في "االستبیان الخاص بصحة الشباب" خالل ھذا الخریف. 

حكومیة  یُعنى ھذا االستبیان بطرح أسئلة حول مخاطر اإلصابات والنتائج الصحیة وتعاطي المخدرات وتناول الكحول. وتستخدم المدارس والوكاالت ال 
عن الھویة ویوفر  والمحلیة نتائج االستبیان لدعم الشباب والحد من المخاطر التي تحیط بھم.  و"االستبیان الخاص بصحة الشباب" عمل تطوعي وبدون الكشف 

 معلومات مھمة لتوجیھ السیاسات والبرامج التي تخدم الشباب. 
الحظ شبابنا. 

 یُرجى مشاركة ھذه المعلومات مع طالبك، 
 ثم التحدث معھم حول االستبیان وتحدید ما إذا كان الطالب سیشاركون فیھ أم ال.  

ألف طالب سنوًیا!   230. وتزاید عدد الطالب من بضعة آالف فقط إلى أكثر من  1988الطالب الذین حصلوا على "االستبیان الخاص بصحة الشباب" منذ عام  

 نشكرك على مراجعة ھذه المعلومات والتحدث مع الطالب! 

قسم الصحة السلوكیة واالستشفاء، ووزارة الصحة،    -الوكاالت الحكومیة التالیة: ھیئة الرعایة الصحیة  یجري "االستبیان الخاص بصحة الشباب" برعایة 
 ومكتب المشرف على التعلیم العام، ولجنة مراقبة الخمور والقنب. 
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