Regional Youth Health Survey
استقصاء إقليمي عن صحة الشباب

Arabic

انشاء نموذج اقليمي أفضل وشامل للخدمات ،لتحسين الصحة العامة
ما هو اتحاد وسط ماساتشوستس االقليمي للصحة العامة ()CMRPHA؟
اتحاد وسط ماساتشوستس االقليمي للصحة العامة هو ائتالف لستة بلديات (بلدات هولدن ،وليستر ،وميلبوري ،وشروزبوري ،ووست
بويلستن ،ومدينة وستر) تتعاون مع بعضها البعض إلنشاء ودعم مقاطعة اقليمية للصحة العامة صالحة وفعالة وذات تكلفة معقولة .توفر
المقاطعة الصحية االقليمية مجموعة شاملة من الخدمات للبلديات الشريكة من خالل منظمة واحدة تديرها مديرية الصحة العامة لمدينة
وستر .ولدت فكرة االتحاد بسبب التباين الكبير بين الحجم ،والموارد المتوفرة ،وانواع الموارد التي تقدمها كل من البلديات.

االهداف االساسية


انشاء سبيل لتوفير االستمرارية



تحسين الفعالية التنظيمية



التعبئة لنهج من ّسق من قبل المجتمع المحلي



اتخاذ القرارات التي تعتمد وتستند الى البيانات واالدلة



تحقيق االعتماد االختياري

ﻟﻤﺎذا ﻧﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب؟
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﮭﻮد ،ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﻘﺼﺎء ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ، 2019ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﺘﺮ.
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﺳﺌﻠﺔ ﺗﺨﻮﻟﻨﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻻدﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﺗﺤﺎد وﺳﻂ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻻوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﺗﺤﺎد وﺳﻂ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﯾﺘﻀﻤﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ،واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ،واﻻﺻﺎﺑﺎت ،واﻟﻌﻨﻒ ،واﻟﺘﻨ ّﻤﺮ (اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ) ،واﻟﺘﺒﻎ ،واﻟﻜﺤﻮل،
واﺳﺘﺨﺪام اﻧﻮاع اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﯿﻜﻲ ﻧﻜﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﺘﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
nixonn@Worcesterma.gov
508-799-8531
http://www.worcesterma.gov/ocm/public-health
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Regional Youth Health Survey
اﺳﺘﻘﺼﺎء إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب

ﺗﺸﺎرك ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب .ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ھﻮ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﺘﺮ .ﺳﻮف ﯾﻄﺮح
ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ .ﺳﻮف ﯾﻄﺮح ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ،
واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ،واﻻﺻﺎﺑﺎت ،واﻟﻌﻨﻒ ،واﻟﺘﻨ ّﻤﺮ (اﻟﺒﻠﻄﺠﺔ)  ،واﻟﺘﺒﻎ ،واﻟﻜﺤﻮل ،واﺳﺘﺨﺪام اﻧﻮاع اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات.

ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻧﺠﺎز اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﯾﻮم ﻓﺒﺮاﯾﺮ  .2022ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﺣﻮاﻟﻲ  54دﻗﯿﻘﺔ ﻹﻧﺠﺎزه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ.
ﺳﯿﺴﺒﺐ اﻧﺠﺎز ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺨﻄﻲ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ ،او ﻟﻦ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮫ ﺑﺄﯾﺔ ﻣﺠﺎزﻓﺔ .اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ھﻲ ان ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻗﺪ ﯾﺠﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺣﺴ ّﺎﺳﺔ .ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﯿﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ طﻔﻠﻜﻢ .ﻟﻦ ﯾﻜﺘﺐ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﺳﻤﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ذﻛﺮ أي ﺗﻠﻤﯿﺬ او ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻲ أي ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻟﻦ ﯾﺤﺼﻞ طﻔﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ أي ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء .ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء طﻔﻠﻜﻢ واطﻔﺎل آﺧﺮون ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻧﺘﻤﻨﻰ ان ﯾﺸﺎرك ﺟﻤﯿﻊ اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ھﺬا
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ طﻮﻋﯿﺔ .ﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أي اﺟﺮاء ﺿﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ او ﺿﺪﻛﻢ او ﺿﺪ طﻔﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء .ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺗﺠﺎھﻞ أي ﺳﺆال ﻻ ﯾﺮﻏﺒﻮن اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ دون
أي ﻋﻘﻮﺑﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺮﻏﺒﻮن اﻻﺿﻄﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ،ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﯾﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻔﻘﺮة ادﻧﺎه ووﺿﻊ اﺷﺎرة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻻ ﺗﺮﻏﺒﻮن ان ﯾﺸﺎرك طﻔﻠﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء .إذا وﺿﻌﺘﻢ اﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ "ﻻ" ادﻧﺎه،
ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة وأﻋﺎدﺗﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﺜﻼﺛﺔ أﯾﺎم .ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻻﺧﺮ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرة
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﯿﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﺪرﺳﺘﻜﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺌﻠﺘﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ،ﯾﺮﺟﻰ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﯿﻜﻲ ﻧﯿﻜﺴﻮن ،ﻋﺎﻟﻤﺔ اﻷوﺑﺌﺔ ( )Epidemiologistﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  .8531-799-508ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ.

اسم التلميذ _______________________________________________ :الصف_________________________ :

مدرسة التلميذ__________________________________________________ :
لقد قرأت هذه االستمارة وأدرك الغاية من هذا االستقصاء.
[ ] ال اسمح بمشاركة طفلي في هذا االستقصاء.
توقيع ولي االمر _________________________________________ :التاريخ__________________________ :
رقم الهاتف____________________________________________ :

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﯿﻜﻲ ﻧﻜﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﺘﺮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
nixonn@Worcesterma.gov
508-799-8531
http://www.worcesterma.gov/ocm/public-health

