ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਤਝੜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਏਗਾ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਸੱ ਟ-ਫੇਟ, ਿਸਹਤ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛੇ

ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੱਿਲਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ

ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਿਫਰ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹ ।

ਸੁਆਲ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ?

ਸੁਆਲ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪੂਰੀ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵਚਲੇ ਗ੍ਰੇਡ 6, 8, 10, ਅਤੇ 12 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ

ਜਵਾਬ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹ ਿਲਖਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ

ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟਾਂ ਿਵਚਲੇ ਗ੍ਰੇਡ 7, 9 ਅਤੇ 11 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਡ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤ ਕੋਈ ਵੀ

ਸੁਆਲ: ਕੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਖ਼ਿਤਆਰੀ ਹੈ?

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹ ਵੇਖੇਗਾ। ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ! ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਆਲ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ

ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੀਲਬੰ ਦ ਿਲਫਾਫੇ ਿਵਚ ਰਖਣਗੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ

ਵੀ ਸਮ ਸਰਵੇਖਣ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ ਨਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ ਹੋਏਗੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਤੁਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾੱਲ

ਸੁਆਲ: ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ

ਜਵਾਬ: ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ

ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਰਕਟ, ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਸਰਗਰਮੀ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਗੇ, ਿਜਵ ਲਾਇਬ੍ਰਰ
ੇ ੀ ਿਵਚ ਅਿਧਅਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਣਾ। ਸਰਵੇਖਣ

ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਵ ਤਬੰ ਦੀ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ

ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ

ਨਹ ਪਏਗਾ।

ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸੈਟ ਸਥਾਨਕ

ਸੁਆਲ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸੁਆਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?

ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਿਣਤ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚਲੇ ਸੁਆਲ ਦੇਸ ਭਰ ਤ ਅਤੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਵਚਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਵੇਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਆਲ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:


ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬੰ ਸ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੂਲ।



ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਿਹਸਾਸ।



ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇ।



ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ।



ਿਸਹਤ-ਿਸੱ ਿਖਆ।



ਤਮਾਖੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ।



ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਿਹਸਾਸ।



ਿਹੰ ਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਵਹਾਰ।



ਿਜਨਸੀ ਿਵਹਾਰ, ਰੁਝਾਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ (ਗ੍ਰੇਡ 6 ਜਾਂ 7 ਲਈ ਨਹ )।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ:
•

ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 1-877-HYS-7111

•

ਈਮੇਲ healthy.youth@doh.wa.gov

ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:www.AskHYS.net 'ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਇੰ ਸਟੀਿਟਉਸ਼ਨਲ ਰੀਿਵਉ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਲਈ
ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਿਵਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ 1-800-583-8488 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹ ਛੱ ਡਣਾ
ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 1988 ਤ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 2016 ਿਵਚ
200,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ ਵੱ ਧ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ !
ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮਾ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ
ਕੈਨਾਿਬਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਇੰ ਟਡਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ।
PJ

