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आदर्णिय अभििावक /अधिकृत वयस्क: 
 

सेप्टेम्बर 26 र 4 नोिेम्बर 2016 को बीचमा तपाईंको नाननलाई उननहरुका 6, 8, र 11 गे्रडका 
साधिहरूसँग 2016 आयोवा युवा सवेक्षण (Iowa Youth Survey) िनिलाई ननमन्त्रणा गररनेछ। 
1975 देर्ि, आयोवाका ववद्यािीहरुले आफ्नो मान, ववश्वास, मनोववृि र गनतववधिहरूको बारेमा 
जानकारी प्रदान गनि यो प्रश्नावली िदै आउदैछन।् सर्वेक्षणमा सहभागिता अज्ञात रहनेछ र यो 
स्र्वैच्छछक हो, र कुनै पनन वर्वद्यार्थीले यो प्रश्नार्वली भनै पछछ भन्ने छैन। सवेक्षण पूरा गनि एउटा 
क्लासको समय, 40 भमनेट, लाग्ने छ।  

 

सवेक्षणको उद्देश्य: 
2016 आयोवा युवा सवेक्षण आयोवा सरकारको साविजननक स्वास््य वविाग (Iowa Department 
of Public Health) को व्यवहार स्वास््य वविाग (Division of Behavioral Health) को 
ननदेशनमा गररएको हो। 2016 को लाधग सवेक्षण संचालन गनि तपाईंको स्कूल भसस्टम सहमत 
िएको छ।  

यो सवेक्षणको उद्देश्य आयोवाका युवाहरूको जानकारर भलन ुहो, त्यसो हँुदा उननहरुलाई आफ्नो 
समुदाय, ववद्यालय, र पररवारमा के ले सुरक्षक्षत र बभलयो अनुिव हुन्त्छ िन्त्ने उनीहरूको 
ववश्वास, मान, र ननणिय राम्रो सँग बुझ्न सककनेछ। साि,ै रक्सी, सुती, ड्रग्स, िम्की र उत्पीडन, 
र हहसंा रोकिाममा उननहरुको ववचार बारेमा सूचना संकभलत गररनेछ। संकभलत जानकारीले 
राज्यका योजना एजेन्त्सीहरु, स्कुलहरु, र स्िानीय समुदानयक कायिकतािलाई िववष्यका बहुमूल्य 
कायिक्रम तय गनि सहयोग गनेछ। यो हाभमले नाननहरूलाई िन्त्न महत्वपुणि छ कक उननहरुले 
िननहदउन की उननहरुको नजरमा आयोवामा उननहरुको जजन्त्दगीमा के-के ले राम्रो गदैछ, र के-के 
मा सुिार गनुि पनेछ।     

 

आयोवा सरकारको साविजननक स्वास््य वविाग (IDPH) का अधिवक्ता (Attorney General) ले 
योजना बनाउनु िएको छ कक यो सवेक्षण स्वैजछछक हुनुपछि र अभििावकको स्वीकृनत हुनुपनेछ। 
यो योजनालाई "ननजष्क्रय सहमनत" प्रकक्रया िननन्त्छ र यसका तीन िाग छन:्  

1.  तपाईंलाई सवेक्षणका बारेमा आिारिूत जानकारी हदने सूचना सारांश। (समाबेस छ)  
2.  तपाईंको नाननले सवेक्षणका प्रश्नका उिरहरू हदनु िन्त्दा अनि नै तपाईंले नाननको स्कुलमा 

वा अनलाइन http://www.iowayouthsurvey.iowa.gov/ मा प्रश्नहरू पढ्ने मौका।  
3. तपाईंले तपाईंको नाननलाई सवेक्षणका प्रश्नका उिरहरू नहदन लाई भलर्ित इन्त्कार पर 

लेख्न ेमौका।  
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भाि 1: सूचना साराांश  

अभििावकको अधिकार:  

•  तपाईंको नानन स्वैजछछाले स्कुलमा सहिागी हुन्त्छ हुदैन िन्त्ने जानकारर पाउने तपाईंको 
अधिकार र जजम्मेवारी हो।  

•  तपाईंले तपाईंको पररवारलाई सहह ननणिय भलनलाई आयोवा युवा सवेक्षणका 
प्रश्नावलीहरूको सहह सूचना पाउनु पने तपाईंको अधिकार हो।   

आयोवा युवा सवेक्षणका सामग्री: 
प्रश्नावलीहरूको केही क्षेर सुती, रक्सी, अवैि लागूऔषि, हहसंा र सुरक्षा बारे आफ्नो सोच जस्ता 
अभल संवेदनशील प्रश्नहरू छन।् हाभमले यो याद् गनि जरुरी छ कक सब ैनाननहरू एकै ककभसमको 
वातावरणमा बस्दैनन।् सबै नाननहरू र उननहरुका पररवारको एउटै ववश्वास, मनोववृि वा मान-
मूल्य हुदैन। तपाईंको नाननले अरु नाननहरूको िन्त्दा भिन्त्नै जीवनका ववकल्प भलन सक्छन।् यहद 
हामीले सबै नाननहरू सुरक्षक्षत र आफ्नो पररवार, ववद्यालय र समुदाय सँग सजम्मभलत हुन े
कायिक्रमका योजनाहरू बनाउदैछौ िने, हाभमले आयोवाका नाननहरूले के सोछछन,् िन्त्छन,् र 
गछिन ्िन्त्ने कुरो जान्त्नु पने हुन्त्छ।  
 

गोप्यता: 
संकभलत सब ैजानकारी गोप्य हुनेछ। सवेक्षणमा ववद्यािीले नाम,् जन्त्म भमनत, अिवा ववद्यािीको 
नम्बर राख्नछेन,् र सबै सवे गोप्य रहनेछ। िप ्ररपोटि प्रनतबन्त्िले अझ ववद्यािीको गोपनीयता 
रक्षा गनेछ। उदाहरणका लाधग, एउटै गे्रड लेवलका 16 जना िन्त्दा कम ववद्यािीले एउटा प्रश्नको 
उिर गरे िन,े त्यो प्रश्नको जानकारर त्यो गे्रड लेवलको ररपोटिमा रार्िने छैन। गे्रड लेवलको 
जानकारर एकै ठाँऊमा रार्िनेछ र स्कुल भसस्टमको िनन ररपोटि गररन्त्छ। त्यसपनछ आयोवा लाग ू
औषि दरुुपयोग अनुसन्त्िान र मूल्यांकन लाधग कंसोहटियम (Iowa Consortium for 
Substance Abuse Research and Evaluation) ले जानकाररको ववश्लेषण गनेछ।    

 

क्षनतपूनति: 
सवेक्षणमा सहिागी ववद्यािीहरूको लाधग कुन ैक्षनतपूनत ि वा इनाम छैन।  
 

स्वैजछछक: 
•  6, 8, र 11 गे्रडका सबै ववद्यािीहरूलाई आयोवा युवा सवेक्षण पुरा गनि ननमन्त्रणा 

गररन्त्छ। सवेका कुनै प्रश्नहरू जवाफ नहदन ववद्यािीलाई अधिकार हुनेछ। यहद 
ववद्यािीहरूले सवे गदै गदाि बबचमैा छोड्न मन ्गरेमा, उननहरुले छोढ्न सक्नेछन।्  

•  यहद, अभििावकको हैभसयतले तपाईंलाई तपाईंको नानन सहिागी नबनोस िन्त्ने लाग्छ 
िने, तपाईंले यो परको अजन्त्तम (िाग 3) मा हदएको सहमनत नगने (Refusal of 
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Consent) फारम िरर स्कुलमा पठाउनु पनेछ, र तपाईंको नाननलाई सवे गरेका समयमा 
केही तटस्ि गनतववधि हदइन्त्छ। यसमा सहिागी नबन्त्ने ननणिय गन ेलाई कुनै दण्ड छैन।   

 

जोर्िम (Risk): 
यो सव ेिदाि कुनै प्रत्यक्ष जोर्िम झले्नु पदैन। ववद्यािीहरूलाई कुन ैप्रश्नको उिर गनि असजजलो 
हुन सक्छ। उननहरुले कुनै प्रश्नको उिर गनि मन ्लागेन िन ेछोड्न सक्नेछन,् वा कुनै बेला िदै 
गरेको सवे छोड्न सक्नेछन।्   
 

लाि: 
यस सव ेबाट सवे गरेका हदन कुनै प्रत्यक्ष लाि हुने छैन। राज्य िरर बाट संकभलत गरेको डाटाले 
स्कुल र समुदायमा आफ्ना नाननहरूलाई िबबष्यमा सुरक्षक्षत र आशाबाहद राख्न ेकायिक्रम ्तय 
गनिलाई जानकारर उपलब्ि गराउनेछ। यो डाटाले अनुदान लेख्न (grant writing) र कानूनन बबिान 
ननणिय (legislative decision) गनिलाई महत्वपुणि िूभमका ननबािहा गनेछ।   

 

प्रश्न: 
आयोवा युवा सवेक्षण सन्त्दिि प्रश्न गनि प्रोत्साहन गररन्त्छ। कृपया तपाईंको स्कुलको वप्रजन्त्सपल, 
सुपररटेन्त्डने्त्ट, अिवा आयोवा सरकारको साविजननक स्वास््य वविाग (IDPH) लाई 
iowayouthsurvey@idph.iowa.gov मा संपकि  गनुिहोस।्   

 

भाि 2: सर्वेक्षण पूर्वाछर्वलोकन (Reviewing the Survey) 
सवेक्षण पूवािवलोकनका लाधग आयोवा युवा सवेक्षणको एउटा कपी स्कुल अकफसमा उपलब्ि हुनेछ 
अिवा http://www.iowayouthsurvey.iowa.gov/ मा हेनि सककनेछ।  
भाि 3: सहमनत निन े(Refusal of Consent)  
यहा हदएको सूचना सारांश मैले पढे। मैले बुझकेो छू कक मेरो नाननले सवेमा िाग भलनु ननतान्त्त 
स्वैजछछक हो। मैले यो पनन बुझकेो छू कक मैले अनलाइन, स्कुलमा र/अिवा जजल्ला प्रशासन 
कायािलय (District Administration Office) मा सवेको पूवािवलोकन गने मेरो अधिकार छ।   

 

म इछछुक छैन कक तल हदइएका नाननहरूले 2016 आयोवा युवा सवेक्षणमा िाग भलउन। मैले 
बुझकेो छ कक सवेका बेलामा उननहरु लाई केही तटस्ि गनतबबधिहरू हदइनेछ र सवेमा िाग 
नभलँदा कुनै जररवाना वा दण्ड लाग्ने छैन। मलै ेबझुेको छ कक सहमनत नगन ेपर स्कुल भसस्टममा 
सेप्टेम्बर 12, 2016 िन्त्दा अनि नै पुग्न ुपनेछ। कृपया यो फारम स्कुल बबजल्डङका 
वप्रजन्त्सपललाई फकािइ हदन ुहोस।्  
 

 

http://www.iowayouthsurvey.iowa.gov/
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2016 आयोवा युवा सवेक्षणमा िाग नभलने नाननहरूको नाम:्  
(यो जानकारर स्कुललाई िाहा हुनुपछि कक ननम्न नानन हरू सव ेक्षेर मा हुने छैनन।्)  

 

___________________________________    ________________ 

नाननको नाम ्        गे्रड (Grade) 
 

__________________________________    ________________ 

नाननको नाम ्       गे्रड (Grade) 
 

___________________________________    ________________ 

नाननको नाम ्       गे्रड (Grade) 
 

__________________________________    ________________ 

नाननको नाम ्        गे्रड (Grade) 
 

___________________________________    ________________ 

नाननको नाम ्       गे्रड (Grade) 
 

 

__________________________________    ________________ 

अभििावकको सहह       ताररि  

 

  


