
  
Scott S. Brabrand, Superintendent 

8115 Gatehouse Road 
Falls Church, Virginia 22042 

 

 
 

 2018 ستمبر، 22  
 
 

 عزیز والدین یا سرپرست:کے مڈل یا ہائی اسکول کے طلباء
 

ا انتظام کفیئر فیکس کاؤنڻی اسکولز بورڈ اور فیئر فیکس کاؤنڻی بورڈ برائے سپروائزرز مل کر فئیر فیکس کاونڻی یوتھ سروے 
پر شائع کیئے جاتے  http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm کرتے ہیں۔ اس سروے کے نتائج ہر سال

کا تعین کرنے کیلیئے اسکول حکام، ہیں اور اسکولوں اور کمیونڻیوں میں روک تھام اور مداخلت کے پروگراموں کے اثرات 
س کو ا نوجوانوں کی خدمت کیلیئے کاؤنڻی ایجنسیوں اور مقامی غیر منافع ایجنسیوں کی طرف سے استعمال کیے جاتے ہیں۔

بدلتے ہوئے رویوں اور مطلوبہ ضروریات کو جاننے کیلیئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سروے مخفی ہے اور کسی فرد کی 
پورٹ نہیں کی جاتی۔  یہ سروے مڈل اسکول کے طلباء کو انگریزی کی جماعت کے دوران اور ہائی اسکول کے معلومات ر

 طلباء کو معاشرتی علوم کی جماعت کے دوران دیا جائے گا۔  
 
فیئر فیکس کاؤنڻی یوتھ سروے میں پرخطر رویے، ذہنی صحت، جسمانی صحت اور تحفظ کے بارے میں سواالت پوچھے جاتے 

۔  اس میں شراب، غیر قانونی منشیات اور نسخہ جاتی ادویات کے غلط استعمال سے متعلق طرزعمل کے بارے میں سواالت ہیں
ہیں۔  اس سروے میں افسردگی، طالبعلم کا تناؤ، غنڈه گردی اور ہراسانی، اور ذاتی صحت کے بارے میں، اور صرف آڻھویں، 

سی طرزعمل کے بارے میں مزید سواالت شامل ہوں گے۔  طلباء سے صحت دسویں اور بارہویں جماعت کے طلباء کے لیے جن
 اور تحفظ سے متعلق مخصوص حفاظتی عوامل کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔  

 
آپ کو اس سروے دیکھنے کا حق حاصل ہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے بچے کو اس میں شرکت کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔  

سروے میں دیے ہوئے کسی سوال کے بارے میں بے آرامی محسوس کرتا ہے، تو طالب علم کو اس سوال اگر  کوئی طالب علم 
کاجواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا وه اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔  اگرچہ یہ امید کی جاتی ہے کہ زیاده سے 

یحدگی کا فارم مکمل کر کے اپنے بچے/بچی کو سروے زیاده طلباء شرکت کریں، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ منسلکہ عل
 میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیں۔

 
والدین اور/ یا سرپرستوں کے لیۓ سروے کی ایک نقل آن الئن اس کے درمیان دیا جائے گا۔   2017 نومبر 17 سے 8  یہ سروے

 اور آپکے بچہ survey-wellness/youth-and-safety-https://www.fcps.edu/resources/studentپتے پر دستیاب ہوگی
 سے دستیاب ہوگی۔. 2017 اکتوبر، 6 کے اسکول کونسلنگ کے دفتر میں

 
چاہتے کہ آپ کا بچہ اس سروے میں شرکت کرے، تو براِه مہربانی منسلکہ فارم  مکمل کیجیئے اور اسے اپنے  نہیںاگر آپ  

 تک واپس کر بھیج دیجیۓ۔ 2017 نومبر، 6 بچے کے سکول کونسلر کو
 

ویلنیس آفس سے کوآرڈینیڻر اسڻوڈینٹ سیفڻی اینڈ ،  Stefan Mascoll اگر سروے کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہوں، تو
 پر رابطہ کیجیئے۔ 4270-423-571 فون نمبر

  
   

 
 
 

 
SSB/frk 

 

URDU 

LS-SSAW-FC Youth Survey Opt Out HS 

http://www.fairfaxcounty.gov/demogrph/youthpdf.htm
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/youth-survey


 فیئر فیکس کاونڻی یوتھ سروے 2017
 علیحدگی کا فارم

 
 اسے اپنے بچے کے اسکول چاہتے کہ آپ کا بچہ اس سروے میں شرکت کرے۔ نہیںاس صورت میں مکمل  کیجیئے اگر آپ یہ  صرفیہ فارم 

 تک واپس بھیج دیجیئے۔ 2017نومبر،  6کونسلر کو 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ھ لی میں نے یہ بات سمج ۔اجازت نہیں دیتا/ دیتیشرکت کرنے کی میں کے مخفی فیئر فیکس کاؤنڻی یوتھ سروے  2017اپنے بچے کو میں
 ہے کہ اس سروے کے دوران، میرے بچے کو کسی متبادل سرگرمی میں مصروف کیا جائے گا۔

 

    طالبہ کا نام (قالبی حرف میں لکھیئے):   طالبعلم/
 
 

   گریڈ: (قالبی حروف میں لکھیئے):طالبہ کا اسکول  طالبعلم/
 
 

   والده یا سرپرست کے دستخط:  والد/
 
 


	یہ فارم صرف اس صورت میں مکمل  کیجیئے اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ اس سروے میں شرکت کرے۔ اسے اپنے بچے کے اسکول کونسلر کو 6 نومبر، 2017 تک واپس بھیج دیجیئے۔
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