መረጃ ለቤተሰቦችና ለተማሪዎች
በያዝው ወር ገደማ ት/ቤታችን በጤናማ የመጣቶች ዳሰሳ ይሳተፋል፡፡
ዳሰሳው የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች ስለ ለጉዳት ተጋላጭነት፣ የጤና ውጤቶች፣ እና አልኮልና አደንዛዥ ዕጾች
መጠቀም፡፡ ት/ቤቶች እና መንግስትና በአከባቢ የሚገኙ ኤጀንሲዎች ወጣቶቻችን ለመደገፍና ተጋላጭነታቸውን
ለመቀነስ የዳሰሳውን ውጤቶች ይጠቀማሉ፡፡ ጤናማ የወጣቶች ዳሰሳ በፈቃደንነትና በስም ተለይቶ በማይታወቅ
የሚካሄድ ሆኖ ወጣቶቻችንን የሚጠቅም ፖሊስና ፕሮግራሞችን የሚያስችል ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል፡፡

እባክዎትን ይህንን መረጃ ለተማሪዎ ያካፍሉ፡፡
ከዚያም ስለዳሰሳው ተወያዩና የእርሶ ተማሪ የሚሳተፍበት ከሆነ ወስኑ፡፡

Q ዳሰሳ ጥናቱ ላይ ለመሳተፍ ማን ይጠየቃል?

Q የተማሪው ማንነት እንዴት ይጠበቃል?

ሀ. በ 6፣ 7፤ 8፣ 10፣ እና 12 ክፍሎች ያሉ በመላው የዋሽንግተን ስተት እና
ትናንሽ የድስትሪክት ት/ቤቶች በ 7፣ 9 እና 11 ክፍሎች ባሉት ተማሪዎች፡፡

ሀ. በዳሰሳው ላይ ተማሪዎች ስሞቻቸውን አይጽፉም፡፡ ዳሰሳውን ከ
ተማሪው ጋር ለማዛመድ ኮዶች ወይም መረጃዎች የሉም፡፡ ከት/ቤቱ
ማንም መልሶቻቸውን አያዩም፡፡ ከክፍሉ ከመውጣቱ በፊት
ተማሪዎች የተሞላውን ዳሰሳ በታሸገ ፖስታ ውስጥ ያስገባሉ፡፡
የዳሰሳው ውጤት ማንንም ተማሪ አይለይም፡፡

Q ዳሰሳ ጥናቱ በፈቃደኝነት ነው?
ሀ. አዎ! በዳሰሳ ጥናቱ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ተማሪዎች ጥያቄዎችን መዝለልና
በማንኛውም ሰዓት መሳተፍ ማቆም ይችላሉ፡፡ የእርሶ ተማሪ በዳሰሳ ጥናቱ
ላይ ተሳትፎ ማድረግን የማይፈልጉ ከሆነ፣ ለት/ቤቱ ደውለው የእርሶ ተማሪን
ማስቀረት ይችላሉ፡፡ ተማሪዎችም በዳሰሳ ጥናቱ መሳተፍ የማይፈልጉ ከሆነ
ለአስተማሪዎቻቸው መናገር ይችላሉ፡፡ ዳሰሳጥናቱ ላይ የማይሳተፉ ተማሪዎች
በሌሎች በተለያዩ ስራዎች ማጥናትን ወይም በቤተመጽሐፍት ሆኖ ማጥናት
ይችላሉ፡፡ በዳሰሳው ጥናት ላይ ባለመሳተፍ ቅጣት አይኖርም፡፡ የተማሪዎ
ውጤት ላይ የሚኖረው ተጽህኖ የለም፡፡

Q የዳሰሳው ውጤቶች እንዴት ጥቅም ላይ ይውላሉ?
ሀ. ት/ቤቶች፣ የት/ቤት ድስትሪክቶች፣ ካውንቲዎችና የሀገር
ኤጀንሲዎች ተማሪዎችን ለመረዳትና የሚፈልጉትንአገልግሎት
ለማቅረብ ውጤቱን ይጠቀማሉ፡፡ ውጤቶቹ ለማቀድ፣ ለመገምገምና
ፕሮግራሞቹን ለማሻሻል እንደዚሁም እነሱን ለመርዳት ገንዘብን
ለማግኘት ይጠቅማል፡፡ የመረጃ ቋጡ ከአከባቢው የጤና
መምሪያዎችና ዕውቅና ካላቸው ተመራማሪዎች ጋር ይጋራሉ፡፡

Q በዳሰሳ ጥናቱ ላይ ምን ዓይነት ጥያቄዎች ይኖራሉ?
ሀ. የዳሰሳ ጥናቶች ከመላው ሀገርቷና ከዋሽንግተን ይመጣሉ፡፡ ወላጆች ወይም
አሳዳጊዎች የዳሰሳ ጥናቱን ጥያቄዎች በት/ቤቱ ጽ/ቤት ማይት ይችላሉ፡፡
የጥያቄው ጉዳዮች የሚያካትተው፡
 እንደ ዕድሜ፣ ጾታ እና ጎሳ ወይም ብሔር ያሉ መረጃዎች፡፡
 ስለ ት/ቤት እና ህብረተሰብ ስለምሰማቸው ነገር፡፡
 ከቤተሰብ፣ ጓደኞች እና ጎሮበቶች ጋር ያለው ግንኙነቶች፡፡
 የአመጋገብ ልምድ፣ የአካል/ጉልበት ስራ፡፡
 የጤና ትምህርት፡፡
 ትንባሆን፣ አልኮልና ሌሎች አደንዛዥ ዕጾችን በተመለከተ ስላላቸው
አመለካከት፡፡
 ደህንነትን በተመለከተ ያለው ባህሪያትና ስሜቶች፡፡
 ከትንኮሳ ጋር የሚገናኙ ባህሪያት
 የፆታዊ ግንኙነት ባህሪ፣ ፍላጎት፣ ማንነት እና በደል (ለ 6 ወይም
7).

ተጨማሪ መረጃ ይፈልጋሉ?
ስለዚህ ዳሰሳ ጥናት ዓላማና የዳሰሳው አካሄድን በተመለከተ ጥያቄ
ካለዎት፡
• በነጻ መስመር 1-877-HYS-7111
• ለhealthy.youth@doh.wa.govኢ-ሜይል
ያደርጉ
ስለ ጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ መረጃ በ፡ www.AskHYS.net
ማግኘት ይችላሉ
የዋሽንግተን ስተት ሪቪው ቦርድ በዚህ ደብዳቤ የተገለጸውን ጤናማ
ወጣቶች ዳሰሳ አካሄድን አረጋግጧል፡፡ እነዚህ አካሄዶች
አልተከተሉም ብለው የሚያምኑ እንደሆነ፣ እባክዎን በ 1-800583-8488 ይደውሉ፡፡ ስምዎን ማስቀመጥ አይጠበቅቦትም፡፡
ሁሉም መልሶች ይመለሳሉ፡፡

ከ1988 ጀምሮ ተማሪዎች በጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ ላይ እየተሳተፉ ነው፡፡ የተማሪዎች ቁጥር በ2016 ጥቅት ሺዎች ብቻ ከነበረው ወደ 200,000
አድጓል፡፡

ይህንን መረጃ ስለተከታተሉና ከተማሪዎ ጋር ስላወሩ እናመሰግናለን!
ጤናማ ወጣቶች ዳሰሳ ጥናትን ስፖንሰር የተደረገው በሚከተሉት ሀገራዊ ኤጀንሲዎች ነው፡ የማህበራዊና ጤና አገልግሎቶችመምሪያ፣ የጤና መምሪያ የህዝብ ትህዛዝ እና
አልክሆል መጠጥና ካኒቢስ ቦርድ ሱፐር ኢንተንደንት ጽ/ቤት፡፡
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