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  س: كيف تتم حماية هوية الطالب؟

لن يكتب الطالب أسماءهم على االستبيان. وال توجد رموز أو  ج:
معلومات لمطابقة االستبيان بأي طالب. ولن يطلع على إجابات الطالب 
أي أحد من المدرسة. فالطالب سيضعون استبياناتهم في مظروف محكم 

الغلق قبل مغادرتهم الفصل الدراسي. ولن تحدد نتائج االستبيان هوية 
  أي طالب.

 

  كيف تُستخدم نتائج االستبيان؟س: 

تستخدم المدارس والمناطق المدرسية والمقاطعات والوكاالت  ج:
الحكومية النتائج من أجل فهم الطالب وتزويدهم بالخدمات التي 

             ُ                                            يحتاجونها. وت ستخدم النتائج من أجل تخطيط البرامج وتقييمها 
مشاركة وتحسينها، وللحصول على األموال الالزمة لدعمها. كما تتم 

َ     مجموعات البيانات مع إدارات الصحة المحلية والباحثين المعتم دين.                                                           
 

  هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟
إذا كانت لديك أية أسئلة حول الغرض من االستبيان أو إجراءات 

  االستبيان:
  HYS-7111-877-1اتصل على الرقم الخالي من الرسوم  •
  healthy.youth@doh.wa.gov  البريد اإللكتروني   •

يمكن العثور على معلومات حول "االستبيان الخاص بصحة الشباب" 
  www.AskHYS.net    في:

وافق "مجلس االستعراض المؤسسي بوالية واشنطن" على إجراءات 
إذا  "االستبيان الخاص بصحة الشباب" المذكورة في هذا الخطاب.

                                            ُ                  كنت تعتقد أنه لم يتم اتباع هذه اإلجراءات، في رجى االتصال بالرقم 
. لست بحاجة لكتابة اسمك. ستتم إعادة جميع 1-800-583-8488

  الرسائل.

  طلب منه أخذ االستبيان؟        ُ س: من سي  

الطالب في الصف السادس والثامن والعاشر والثاني عشر في والية  ج:
واشنطن والطالب في الصف السابع والتاسع والحادي عشر في المناطق 

  المدرسية الصغيرة.

 

  س: هل االستبيان عمل تطوعي؟ 

نعم! يمكن للطالب الذين يأخذون االستبيان تخطي أسئلة والتوقف عن  ج:
مواصلة االستبيان في أي وقت. وإذا كنت ال ترغب في مشاركة أحد طالبك في 

االستبيان، فيمكنك االتصال بالمدرسة لالعتذار عن عدم مشاركته. كما يمكن 
ً            ّ                                 للطالب أيض ا إخبار معل مهم بعدم رغبتهم في المشاركة في اال ستبيان. وسوف         

يشارك الطالب الذين ال يأخذون االستبيان في أنشطة مختلفة، مثل الدراسة أو 
القراءة في المكتبة. ولن يتم فرض أي عقوبات على عدم المشاركة في 

                                      ً  االستبيان. ولن تتأثر درجات الطالب سلب ا.
 

  س: ما األسئلة التي يحتوي عليها االستبيان؟

مصدر أسئلة هذا االستبيان هو االستبيانات التي تجري عبر الدولة وفي  ج:
والية واشنطن. ويمكن للوالدين أو األوصياء االطالع على نسخة من أسئلة 

  االستبيان في مكتب المدرسة.  

  تتضمن موضوعات األسئلة:
 .معلومات، مثل السن والنوع والعرق أو النشاط العرقي  
  والمجتمع.المشاعر تجاه المدرسة  
 .العالقات مع الوالدين واألصدقاء والجيران  
 .عادات األكل، والنشاط البدني  
 .التوعية الصحية  
  .الموقف من تدخين التبغ، وإدمان الكحول وغيره من المخدرات  
 .السلوكيات والمشاعر ذات الصلة بالسالمة  
 .السلوكيات ذات الصلة بالعنف  
 السلوك والتوج ه والهوية واالعتداء ال                      ّ جنسي (ليس لألطفال في             

  الصفين السادس أو السابع).

  معلومات للوالدين والطالب

  ستشارك مدرستنا في "االستبيان الخاص بصحة الشباب" أثناء فصل الخريف من هذا العام.
 

تستخدم كحول. ويُعنى هذا االستبيان بطرح أسئلة حول مخاطر اإلصابات والنتائج الصحية وتعاطي المخدرات وتناول ال 
االستبيان هم.  و"المدارس والوكاالت الحكومية والمحلية نتائج االستبيان لدعم الشباب والحد من المخاطر التي تحيط ب

مج التي عن الهوية ويوفر معلومات مهمة لتوجيه السياسات والبراالخاص بصحة الشباب" عمل تطوعي وبدون الكشف 
  تخدم الشباب.

 
 

   ُ                                 ي رجى مشاركة هذه المعلومات مع طالبك،
  ثم التحدث معهم حول االستبيان وتحديد ما إذا كان الطالب سيشاركون فيه أم ال. 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1988الطالب الذين حصلوا على "االستبيان الخاص بصحة الشباب" منذ عام 
  .2016طالب في عام  200,000زاد عدد الطالب من بضعة آالف فقط ليربو على 

 

 مع الطالب!نشكرك على مراجعة هذه المعلومات والتحدث 
كتب مراقب ، ووزارة الصحة، ومDepartment of Social and Health Servicesيجري "االستبيان الخاص بصحة الشباب" برعاية الوكاالت الحكومية التالية: 

  التعليم العام، الهيئة المعنية بالسيطرة على الخمور والقنب.
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