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نموذج إبالغ ولي األمر
استبيان مخاطر سلوك الشباب 2021
إدارة ألعاب القوى بين المدارس ،والتربية البدنية المعدلة ،وهيئة الطالب المنتسبين ،وفيلق تدريب ضباط االحتياط المبتدئين،
والتربية البدينة ،وبرنامج تعليم الصحة الجنسية ،في منطقة المدارس الموحدة لمقاطعة سان دييجو ،بالتعاون مع مركز مكافحة
األمراض والوقاية ،يرغبوا في مشاركة أبنكم في استبيان مخاطر سلوك الشباب في المدارس الثانوية لعام  .2021تم إجراء
االستبيان ألول مرة في مقاطعتنا في عام  1991وبعد ذلك تم إجراؤه كل عامين .يمكننا رؤية االتجاهات في سلوك الطالب
من خالل مقارنة نتائج االستبيانات الحالية باالستبيانات السابقة .توجه هذه المعلومات قراراتنا لتنفيذ البرامج الصحية للطالب
في منطقتنا التعليمية.
سيجمع االستبيان المعلومات الصحية المتعلقة بالمجاالت التالية :تأثير إغالق المدارس بسبب جائحة كوفيد 19-على الصحة
العقلية والمستوى الدراسي ،والعوامل الوقائية في حياة الطالب ،وتجارب الطفولة السلبية ،والتجارب مع التعليم الصحي،
والكحول ،والتبغ ،وتعاطي المخدرات األخرى ،والعالقات العنيفة ،والسلوكيات الجنسية ،والسلوكيات األخرى التي قد تؤدي
إلى اإلصابة والعنف المتعمد وغير المتعمد.
يتم الحفاظ على خصوصية الطالب بعناية .فهذا االستبيان يكون بدون اسم .ال يضع الطالب اسماءهم أو الفصل الدراسي أو
اسم المدرسة في االستبيان .سيشارك في استبيان  2021حوالي ستين فصل دراسي (الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر)
من  24مدرسة ثانوية في المقاطعة.
االستبيان متاح بلغات متعددة ويمكنك االطالع عليه باإلضافة إلى نتائج استبيانات سابقة عبر الموقع اإللكتروني:
 .www.sandiegounified.org/YRBSيمكنك أيضًا مراجعة االستبيان باللغة (اإلنجليزية أو اإلسبانية) في مدرسة أبنك.
إذا كان لديك أسئلة ،الرجاء االتصال براشيل ميلر عبر البريد اإللكتروني  rmiller@sandi.netأو على الهاتف رقم
.(619) 725-7121
إذا كنت ال ترغب في مشاركة أبنك في االستبيان ،الرجاء التوقيع أدناه وإعادة هذا النموذج إلى معلم صف أبنك قبل 27
سبتمبر .2021
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