ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱ ਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ (ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਨੌਜੁਆਨ� ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ) ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਏਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਟ-ਫੇਟ, ਿਸਹਤ-ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਦੀ ਮਦਦ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਜੋਖਮ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ

ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਪਾੱਿਲਸੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੂੰ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰੋ।

ਿਫਰ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲਏਗਾ।
ਸੁ: ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏਗਾ?

ਸੁ: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਗ�ਡ
ੇ 7, 9 ਅਤੇ 11 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ�

ਜ: ਗ�ਡ
ੇ 6, 8, 10 ਅਤੇ 12 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ

ਸੁ: ਕੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾੱਲੰਟਰੀ ਹੈ?
ਜ: ਹ�! ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਆਲ ਛੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�
ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲਏ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਨ�ਹ ਕਿਹਣ

ਜ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨ� ਨਹ� ਿਲਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਹੁੰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਉਹਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹ� ਵੇਖੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮ�ਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ�

ਹੋਏਗੀ।

ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ

ਸੁ: ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ� ਲੈ ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਗੇ, ਿਜਵ�

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ,ਕਾ�ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ

ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਗ�ਡ
ੇ � 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ।

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹ� ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਅਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਪੜ�ਣਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਸੁ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ?

ਜ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੁਆਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਵਚਲੇ ਸਰਵੇਖਣ� ਤ�
ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਆਪਣੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਲ�ਕਣ
ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਅਨਾਮ ਡਾਟਾ, ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਮੰ ਜ਼ਰ
ੂ ਸ਼ੁਦਾ ਖੋਜਕਾਰ� ਨਾਲ ਵੀ
ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜ� ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ

ਸੁਆਲ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ:
•

ਜ: ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�

ਉਮਰ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਬੰ ਸ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਿਹਸਾਸ

ਸੁਆਲ ਹਨ:
•
•

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ

ਟੋਲ-ਫ਼�ੀ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 1-877-HYS-7111

ਈਮੇਲ healthy.youth@doh.wa.gov

ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: www.AskHYS.net 'ਤੇ ਿਮਲ

ਿਸਹਤ ਿਸੱ ਿਖਆ

ਤਮਾਖੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਿਹਸਾਸ

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਿਚੱ ਠੀ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਨੂੰ ਵਾੱਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨ� ਮੰ ਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਜੇ

ਿਹੰ ਸਾ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਹਾਰ

ਿਲੰਗ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ (ਗ�ੇਡ 6 ਜ� 7 ਲਈ ਨਹ�)

ਿਜਨਸੀ ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਿਵਹਾਰ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ) (ਗ�ੇਡ 6 ਜ� 7 ਲਈ ਨਹ�)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨ� ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ,

ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-583-8488 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨ�
ਨਹ� ਛੱ ਡਣਾ ਪ�ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਨ�ਹੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 1988 ਤ� ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਧਕੇ
230,000 ਤ� �ਪਰ ਪਹੁੰ ਚ ਗਈ ਹੈ!
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ!

ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨ� ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀ – ਿਵਹਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ,
ਸਰਕਾਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰਇੰ ਟ�ਡ�ਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਬੋਰਡ।

