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 لطالب المدارس المتوسطة أو الثانویة:أولیاء األمور/األوصیاء الشرعیون 

یعمل المجلس التعلیمي في مقاطعة فیرفاكس سویة مع مجلس الرقابة في مقاطعة فیرفاكس لإلشراف على إستطالع الشباب في مقاطعة 
 xcounty.gov/demogrph/youthpdf.htmhttp://www.fairfaط فیرفاكس. یتم نشر نتائج ھذا األستطالع في كل عام على الراب

ویستخدمھا الموظفون في المدارس، وصفوف تعلیم مھارات التوجیھ والقیادة للشباب، ومؤسسات تقدیم الخدمات للشباب في المقاطعة، 
ستخدم أیضاً في تحدید والمؤسسات المحلیة غیر الربحیة لتحدید مدى فعالیة برامج الوقایة والتدخل المتوفرة في المدارس والمجتمع. كما یُ 

.  النزعات المتغیرة ومجاالت اإلحتیاج. لن یتم التعریف عن ھویة المشارك في األستطالع ولن یتم األبالغ عن المعلومات المتعلقة باألفراد
درس اللغة سیجرى االستطالع بالنسبة لطالب المدارس المتوسطة خالل مادة الدراسات األجتماعیة ولطالب المدارس الثانویة خالل 

 .  االنجلیزیة

ھناك یطرح أستطالع الشباب في مقاطعة فیرفاكس أسئلة حول السلوكیات الخطرة، والصحة العقلیة والنفسیة والصحة البدنیة والسالمة.  
أسئلة حول السلوكیات المتعلقة بأستخدام المشروبات الكحولیة والمخدرات أو سوء أستخدام العقاقیر أو األدویة المصروفة بموجب وصفة 

طبیة.  كما توجد أسئلة أضافیة حول مواضیع مثل األكتئاب، أصابة الطالب باألضطراب والقلق، الترھیب واإلستقواء على األخرین، 
لة حول الصحة الشخصیة، فیما سیتضمن األستطالع تناول السلوك الجنسي للطالب في المراحل الدراسیة الثامنة والتحرش وأسئ

 والعاشرة والثانیة عشرة فقط.  كما سیتم طرح أسئلة على الطالب حول عوامل وقائیة محددة تتعلق بالصحة والسالمة.  

سماح للطالب للمشاركة فیھ أذا رغبتم بذلك.  الطالب غیر مجبر على االجابة عن یحق لكم األطالع على األستطالع كما یحق لكم عدم  ال
أي سؤال من أسئلة األستطالع إذا كان ال یشعر باألرتیاح في اإلجابة علیھ أو قد یختار التوقف وعدم اإلجابة عن أیة أسئلة أخرى.  في 

لكن لدیكم الخیار في أكمال تعبئة األستمارة المرفقة أذا رغبتم في  حین نأمل أن یشارك أكبر عدد ممكن من الطالب في ھذا األستطالع،
 سحب الطالب من المشاركة فیھ.

. ستتوفر نسخة من ھذا االستطالع ألطالع أولیاء أمور 2018نوفمبر/تشرین الثاني  16-7سیتم إجراء االستطالع في الفترة ما بین 
https://www.fcps.edu/resources/student- ألنترنت على الرابط التاليالطالب و/أو األوصیاء الشرعیون علیھا على شبكة ا

survey-wellness/youth-and-safety  5وستكون متوفرة أیضاً في مكتب األرشاد المدرسي في مدرسة الطالب بدءاً من 
 .2018أكتوبر/تشرین األول 

بمشاركة الطالب في االستطالع، یرجى مأل اإلستمارة المرفقة وإعادتھا الى المستشار التربوي في المدرسة في  ترغبونالأذا كنتم 
 .2018نوفمبر/تشرین الثاني  7موعد ال یتجاوز 

إذا كانت لدیكم أسئلة  4270-423-571ى رقم الھاتف المنسق في مكتب سالمة وصحة الطالب عل Stefan Mascollیرجى االتصال بـ 
 أو أستفسارات حول االستطالع.

مع أطیب التحیات، 

Scott S. Brabrand, Ed.D. 
 المدیر العام للھیئة التعلیمیة

SSB/frk 
 المرفقات

LS-SSAW-Youth Survey Opt-Out Secondary 

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


 المرفقات 

 2018إستطالع الشباب في مقاطعة فیرفاكس لعام 
 أستمارة األنسحاب

 
في مشاركة أبنك/أبنتك في االستطالع.  یرجى أعادتھا الى المستشار التربوي في مدرسة  ال ترغباذا كنت  فقطأمأل ھذه اإلستمارة 

 .2018 نوفمبر/تشرین الثاني 7الطالب في موعد ال یتجاوز 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
أنا أفھم بأنھ سیتم تعیین  .2018لعام  اإلستطالع السري للشباب في مقاطعة فیرفاكسعلى مشاركة أبني/أبنتي في  أنا ال أمنح األذن

 .لطالب أثناء فترة إجراء االستطالعنشاط بدیل ل
 

    ):  اسم الطالب (یرجى الكتابة بوضوح
 
 

   :المرحلة الدراسیة :مدرسة الطالب (یرجى الكتابة بوضوح)
 
 

   :توقیع ولي أمر الطالب أو الوصي الشرعي
 
 


	أملأ هذه الإستمارة فقط اذا كنت لا ترغب في مشاركة أبنك/أبنتك في الاستطلاع.  يرجى أعادتها الى المستشار التربوي في مدرسة الطالب في موعد لا يتجاوز 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
	اسم الطالب (يرجى الكتابة بوضوح):

