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ውድ ወላጅ
ወይም ሞግዚት፣
በበልግ የ2021-22 ትምህርት ዓመት፣ የስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ ጽ/ቤት (OSSE)፣ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት ካሉ
የህዝብ እና የህዝብ ቻርተር ትምህርት ቤቶች ጋር በመተባበር፣ ማንነት ሳይታይ የሚሞላ የወጣት ባህርይ ዳሰሳ (YRBS) ይሰጣሉ።
ልጅዎ ዳሰሳውን እንዳይሞላ/እንዳትሞላ ከወደዱ፣ እባክዎ የዚህ ደብዳቤ ታችኛውን ክፍል ይሞሉና ወደ ትምህርት ቤታቸው
ይመልሱት።
YRBS በU.S. ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች እና አዋቂዎች መካከል ሞት፣ በሽታ እና ማህበራዊ ችግሮችን ለሚያስከትሉ ቀዳሚ
ምክንያቶች አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የጤና አደገኛ ባህሪያትን ለመቆጣጠር የተዘጋጀ መሳሪያ ነው። ቅድሚያ የሚሰጣቸው የጤና
አደገኛ ባህሪያት የሚጨምሩት፥ ያልታሰበበት ጉዳቶችና ጥቃት፣ ወሲባዊ ባህሪያት፣ የአልኮል እና ሌሎች የእጽ መጠቀም፣ የተንባዎ
መጠቀም፣ ጤናማ ያልሆኑ የአመጋገብ ባህሪያት፣ እና በቂ ያልሆነ አካላዊ እንቅስቃሴ። የውህድ መሰብሰብ በተጨማሪ ሁለት የጤና
ውጤቶችን ይቆጣጠራል፥ ውፍረት እና የአፍ ጤና። ሪፖርት የተደረገ ውህድ በመሰብሰብ አማካኝነት፣ YRBS በዩናይትድ ስቴትስ
ውስጥ ያለው የወጣት ወሲባዊ ባህርይ ሁኔታ ላይ አካባቢያዊ፣ ሀገራዊ እና፣ አንዳንድ ጊዜ፣ ዓለም-አቀፋዊ ትኩረትን ያሰጣል፣ ወሳኝ
የጤና ክስተቶች እና በጊዜ ላይ መሻሻሎችን ጨምሮ። መረጃ ተካተዋል እና በ፥ www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm
መገኘት ይችላል
YRBS በአንድ 45-ደቂቃ የክፍል ጊዜ የሚሰጥ፣ ለመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች የተዘጋጀ ድህረ-ገጽን መሰረት ያደረገ
ዳሰሳ ነው። ዳሰሳው ማንነት ሳይገለጽ የሚሞላ ነው፣ ስለዚህ የተማሪዎች ምላሾች ከግል ማንነታቸው ጋር በፍጹም
አይተሳሰርም እና በግል-ደረጃ ያሉ ውጤቶች በፍጹም ከትምህርት ቤቱ ጋር አይጋሩም። ይህን በግንዛቤ በመያዝ፣
ተማሪዎች ሁሉም ተማሪዎችን በሙሉ እውቀታቸው እና ማንነትን ሙሉ በሙሉ በመደበቅ ለመመለስ ነጻነት ሊሰማቸው ይገባል።
በዳሰሳው አስፈላጊነት ምክንያት፣ የተማሪ ተሳትፎ በጥብቅ ይበረታታል። ያ ከተባለ በኋላ፣ ዳሰሳው ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው፣
ማለትም ተማሪዎች ስላልተሳተፉ አይቀጡም፤ ተማሪዎች መመለስ የማይፈልጉትን ማንኛውም ጥያቄዎችን መዝለል ይችላሉ፤
እና በማንኛውም ጊዜ ያለ ቅጣት ተሳትፎውን ማቆም ይችላሉ። እባክዎ የYRBS ተጨማሪ መረጃ ሁለተኛ ገጽ ላይ ያለውን
የእውነታ ወረቀት ይመልከቱ።
ልጅዎ ዳሰሳውን ለመውሰድ ካቀደ/ች፣ ምንም ተጨማሪ እርምጃ አያስፈልግም። ልጅዎ የYRBS ዳሰሳውን
እንዲወስድ/እንድትወስድ ካልፈለጉ፣ እባክዎ ከታች ያለውን ክፍል ይሞሉ፣ ይፈርሙ፣ እና ከተቀበሉ በሶስት ቀናት ውስጥ ወደ
ልጅዎ ትምህርት ቤት ዋና ቢሮ ይመልሱ። ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ የልጅዎን መምህራን ወይም ርዕሰመምህር(ራን) ለመጠየቅ ነጻነት ይሰማዎት። እንዲሁም በኢሜይል አማካኝነት Rebecca.harnik@dc.gov. ላይ ሬቤካ ሃርኒክን
ማግኘት ይችላሉ።
ከሰላምታ ጋር፣
ዶ/ር ሓይዲ ሸማሸር፣ MD
ረዳት የስቴት ትምህርት የበላይ ተቆጣጣሪ
የተማሪ ስም፥___________________________________________________________________
ትምህርት ቤት፥_________________________________________________ ክፍል፥_________________
ይህን ቅጽ አንብቤያለሁ እና ዳሰሳው ስለምን እንደሆነ አውቃለሁ።
[ ] አይ፣ ልጄ ይህን ዳሰሳ ላይወስድ/ላትወስድ ይችላል/ትችላለች።
ወላጅ/ሞግዚት ፊርማ፥ _________________________________________ ቀን፥__________________
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የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የወጣት አደገኛ ባህሪይ ዳሰሳ (YRBS)
የእውነታ ወረቀት
የDC YRBS ለምን እየተደረገ
ነው?

ስሜት የሚነኩ ከጤና-ጋር
የተያያዙ ጥያቄዎች
ይጠየቃሉ?

የተማሪ ስሞች ይሰበሰባሉ
ወይም በማንኛውም መንገድ
ከዳሰሳው ጋር ይያያዛሉ?
ተማሪዎች፣ ባህሪዮቻቸው
እንዴት እንደሚለወጡ
ለማየት፣ ዳሰሳውን ከአንድ
ጊዜ በላይ ይወስዳሉ?

ልጄ ዳሰሳው ውስጥ ለመሆን
እንዴት ተመረጠ/ች?

መጠየቁን ለመሙላት ምን
ያህል ጊዜ ይወስዳል?
የአካላዊ ምርመራ ዓይነት
ይኖራል?
ልጄ
የምጠየቀው/የምትጠየቀውን
ጥያቄዎች ማየት እችላለሁ?

የDC YRBS ዓላማ በመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች (ክፍል 6 እስከ 12) አመለካከትን እና የጤና አደገኛ ባህሪያትን
ለመለካት ነው። የውህድ መሰብሰብ ከሀገራዊ YRBS ውጤቶች ጋር ይነጻጸራል። ተመራማሪዎች እና መምህራን DC YRBS
ውጤቶችን ተማሪዎች አደገኛ ባህሪያትን እንዲያስወግዱ ወይም እንዲያቆሙ ለመርዳት የተሻሉ አቀራረቦችን ለማዘጋጀት
ይጠቀማሉ።

አዎ። አንዳንድ ጥያቄዎች ስሜት-ቀስቃሽ ናቸው፤ ይሁን እንጂ፣ ሁሉም መልሶች ማንነታቸው ይፋ ሳይደረግ ይቆያሉ።
ውፍረት፣ አመጋገብ፣ የአዕምሮ ጤና፣ HIV/AIDS (ኤች አይ ቪ/ኤይድስ) ኢንፌክሽን፣ እና ሌሎች በወሲባዊ ግንኙነት
የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች (STIs) ዋነኛ የጤና ችግሮች ናቸው። ወሲባዊ ግንኙነት እና በመርፌ የሚሰጥ የእጽ መጠቀም
በHIV እና STIs የመያዝ እድልን የሚጨምሩ ባህሪያት ናቸው። ራስን-የማጥፋት ሙከራ፣ የተንባዎ መጠቀም፣ አልኮል እና
ሌሎች እጽ መጠቀም፣ እና መሳሪያ-መሸከም በተጨማሪ አደገኛ ርዕሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ጥያቄዎች በቀጥታ ግን ስሜት
በሚነኩ መልክ ይጻፋሉ። የዲሲ ወጣት አደጋ ላይ እንዳለ የምታወቅበት ብቸኛው መንገድ ስለነዚህ ባህሪያት ጥያቄዎችን
በመጠየቅ ነው።

አይ። ዳሰሳዎች ማንነቶችን ይፋ አያደርጉም። ዳሰሳው የልጅዎን ግላዊነት ለመጠበቅ የተዘጋጀ ነው። ዳሰሳው የሚሰራጭበት
ወቅት፣ ምንም ስም ወይም በግል ደረጃ መለየት የሚችል መረጃ አይወሰድም።

አይ። ተማሪዎች በዳሰሳው ላይ ስለማይለዩ፣ በጤና ባህሪያት ውስጥ የግል ለውጣቸው መለካት አይችልም።

ልጆችዎ ባሁኑ የትምህርት ክፍል ደረጃቸው ምክንያት ነው የተመረጡት። ዳሰሳው በመላው ኮሎምቢያ ዲስትሪክት ውስጥ
የሚገኙ ሁሉም የህዝብ እና የህዝብ ቻርተር መካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ይሰጣል።

የኦንላይን ዳሰሳው በአንድ ክፍል ጊዜ (በግምት 45 ደቂቃ) በታች ውስጥ እንዲሞላ የታሰበ ነው። ዳሰሳው አካላዊ
ምርመራ ወይም ፈተናን አይጨምርም።

አዎ፣ የዳሰሳው ኮፒ በኦገስት 2021 መጨረሻ በልጅዎ ትምህርት ቤት ይገኛል። በተጨማሪ፣ የከዚህ በፊቱ ዳሰሳዎች
በኦንላይን በ፥ osse.dc.gov/service/youth-risk-behavior-survey መገኘት ይችላሉ

ልጄ ወይም እኔ በእነዚህ
ርዕሶች ዙሪያ ስለ ወጣት
ቁሳቁሶች የበለጠ ማወቅ
ከፈለግንስ?

የወጣት አደገኛ ባህሪይ ዳሰሳን ከወሰዱ በኋላ፣ እያንዳንዱ የሚሳተፍ ተማሪ የትምህርት ቤት ሰዎችን፣ የከተማ
ኤጀንሲዎችን፣ እና ማህበረሰብን መሰረት ያደረጉ ድርጅቶችን የሚዘረዝር እና ለወጣት እና
ተንከባካቢዎቻቸው መረጃና ድጋፍ መስጠት የሚችል የቁሳቁሶች ወረቀት ይቀበላሉ። እንደዚሁም እርስዎ
እንዲገመግሙ የዚህ ቁሳቁስ ወረቀት በልጅዎ ትምህርት ቤት ይቀመጣል።

ከዳሰሳዎቹ የሚገኝ መረጃ
እንዴት ጥቅም ላይ ይውላል?

ከዳሰሳው ምላሾች የሚገኝ ውህድ ይተነተን እና የፖሊሲ ቅድሚያ ለማስቀመጥ እና በአካባቢ እና በሀገር ደረጃ
የቀጥታ ገንዘብ መሰብሰብን ለማድረግ ጥቅም ላይ ይውላል። ከቅድመ ዓመታት የYRBS ዳሰሳ የተገኙ
ውጤቶች በOSSE ድህረገጽ ላይ በ፥ osse.dc.gov/service/dc-youth-risk-behavior-survey-yrbs ሊታዩ
ይችላሉ። በሀገር ደረጃ፣ የተጣመረ መረጃ በሽታን የመቆጣጠር እና መከላከል ማእከላት ጥቅም ላይ ይውላል፣
እና የ2021 ውህድ ሲለቀቅ በ www.cdc.gov/HealthyYouth/index.htm ሊታይ ይችላል

