
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਸ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ (ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੌਜੁਆਨ� ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਏਗਾ।  

ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੱਟ-ਫੇਟ, ਿਸਹਤ-ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਨੌਜੁਆਨ� ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਜੋਖਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵ ੇ
ਵਾਲੰੱਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਪਾੱਿਲਸੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਸਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨ� ਨੰੂ ਸੇਵਾਵ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰ।ੋ  

ਿਫਰ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ੋਅਤ ੇਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ੋਿਕ ਤਹੁਾਡਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਹੱਸਾ ਲਏਗਾ। 
 

ਸੁ: ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਏਗਾ? 

ਜ: ਗ�ਡੇ 6, 8, 10 ਅਤ ੇ12 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤ ੇਛੋਟੀਆਂ 

ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ� ਿਵੱਚ ਗ�ਡੇ 7, 9 ਅਤ ੇ11 ਿਵਚਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ। 

ਸੁ: ਕੀ ਸਰਵਖੇਣ ਵਾਲੰੱਟਰੀ ਹੈ? 

ਜ: ਹ�! ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਆਲ ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� 

ਸਰਵਖੇਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਨਹ� ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਿਕ ਤਹੁਾਡਾ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਏ, ਤ� ਆਪਣ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਨ�ਹ ਕਿਹਣ 

ਵਾਸਤ ੇਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਨੂੰ  ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ  ਵੀ 

ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ।ੇ ਸਰਵਖੇਣ ਿਵੱਚ 

ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲੈ ਰਹ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਿਜਵ� 

ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਅਿਧਅਨ ਕਰਨਾ ਜ� ਪੜ�ਣਾ। ਸਰਵਖੇਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈੋ 

ਸਜ਼ਾ ਨਹ� ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦ ੇਗ�ਡੇ� 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਏਗਾ। 

ਸੁ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਸਆੁਲ ਹਨ? 

ਜ: ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੁਆਲ ਪਰੂੇ ਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵਚਲੇ ਸਰਵਖੇਣ� ਤ� 

ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਖੇਣ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਆਪਣੇ 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਆਲ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਿਵਸ਼ੇ ਹਨ: 

• ਉਮਰ, ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਬੰਸ ਅਤ ੇਨਸਲੀ ਮੂਲ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਬਾਰ ੇਅਿਹਸਾਸ 

• ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਦੋਸਤ� ਅਤ ੇਗਆੁਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

• ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ, ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ 

• ਿਸਹਤ ਿਸੱਿਖਆ  

• ਤਮਾਖ,ੂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ 

• ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਵਹਾਰ ਅਤ ੇਅਿਹਸਾਸ 

• ਿਹੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਿਵਹਾਰ 

• ਿਲੰਗ-ਪਛਾਣ ਅਤ ੇਿਜਨਸੀ ਰਝੁਾਨ (ਗ�ੇਡ 6 ਜ� 7 ਲਈ ਨਹ�) 

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

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

ਜ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਰਵਖੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਨ� ਨਹ� ਿਲਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦ ੇਕਈੋ ਕੋਡ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤ� ਉਹਨ� ਦ ੇਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹ� ਵਖੇੇਗਾ। ਸਰਵਖੇਣ ਪਰੂਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇਭਰ ੇਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਮ�ਾ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਸਰਵਖੇਣ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� 

ਹੋਏਗੀ। 

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

ਜ: ਆਪਣ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ  ਲੋੜ�ਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ,  ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ,ਕਾ�ਟੀਆ ਂਅਤ ੇਸਟਟੇ 

ਏਜੰਸੀਆ ਂਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਲ�ਕਣ 

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

ਵਾਸਤ ੇਰਕਮ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਅਨਾਮ ਡਾਟਾ, ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ� ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਖਜੋਕਾਰ� ਨਾਲ ਵੀ 

ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਜੇ ਸਰਵਖੇਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਜ� ਸਰਵਖੇਣ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 

ਸੁਆਲ ਹਨ: 

• ਟੋਲ-ਫ਼�ੀ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ 1-877-HYS-7111  

• ਈਮੇਲ healthy.youth@doh.wa.gov   

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

ਸਕਦੀ ਹ ੈ

ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨਸੁਾਰ, ਹਲੈਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵ ੇਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ

ਨੂੰ  ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨ�  ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਜ ੇ

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

ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ1-800-583-8488 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਨ� 

ਨਹ� ਛੱਡਣਾ ਪ�ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਨ� ਹ ੇਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ 1988 ਤ� ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵ ੇਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਧਕੇ 

230,000 ਤ� �ਪਰ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ! 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ! 

ਹੈਲਦੀ ਯੂਥ ਸਰਵੇ ਨੂੰ  ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨ�  ਸਪ�ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਿੱਰਟੀ – ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰ ੇਸੁਪਰਇੰਟ�ਡ�ਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤ ੇਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ। 

mailto:healthy.youth@doh.wa.gov?subject=Questions%20about%20the%20Healthy%20Youth%20Survey
http://www.askhys.net/

	ਸੁ: ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ?

