
 

Kính gởi Phụ huynh/Người Trưởng thành được Ủy quyền Hợp pháp: 

  

Giữa ngày 26 tháng 9 và 4 tháng 11 năm 2016, con em quý vị cùng các em học sinh lớp 6, 8 , và 

lớp 9 sẽ được mời để hoàn thành Bảng khảo sát Giới trẻ Iowa năm 2016. Từ năm 1975, học sinh 

ở Iowa đã trả lời những câu hỏi này để cung cấp thông tin về các giá trị, niềm tin, thái độ, và các 

hoạt động của chúng. Việc tham gia vào cuộc khảo sát là vô danh và hoàn toàn tự nguyện, và 

không học sinh nào bị buộc phải điền vào bản câu hỏi. Sẽ mất khoảng thời gian 1 tiết học, 

khoảng 40 phút, để hoàn thành.  

 

Mục đích của việc khảo sát: 

Khảo sát Giới trẻ Iowa năm 2016 là chỉ đạo của Bộ Y tế công cộng Iowa (IDPH), Bộ phận Hành 

Vi Sức Khỏe. Hệ thống học đường của quý vị đã đồng ý để quản lý cuộc khảo sát cho năm 2016. 

Mục đích của việc khảo sát là để thu thập thông tin về giới trẻ Iowa để chúng tôi có thể hiểu hơn 

niềm tin, giá trị , và quyết định của chúng về những gì làm cho chúng cảm thấy an toàn,  và 

mạnh mẽ trong cộng đồng, trường học và trong gia đình. Thêm vào đó, thông tin được thu thập 

về các ý kiến của chúng về rượu, thuốc lá, ma túy, bắt nạt và quấy rối, và phòng chống bạo lực. 

Các thông tin thu thập được sẽ giúp các cơ quan kế hoạch nhà nước, trường học của chúng ta, và 

lực lượng đặc nhiệm của cộng đồng địa phương để cùng nhau lập trình có giá trị trong tương lai. 

Điều quan trọng là nói con em kể cho chúng ta biết điều gì tốt và được về cuộc sống của chúng ở 

Iowa, và trong mắt chúng, điều gì cần cải thiện.  

Trưởng quan Tư pháp cho Sở Y tế công cộng Iowa (IDPH) đã phát triển một kế hoạch để 

đảm bảo rằng các cuộc khảo sát là tự nguyện và có sự chấp thuận của phụ huynh. Kế 

hoạch này được gọi là một thủ tục " sự đồng ý thụ động" và nó có ba phần: 

1. Thông tin Tóm tắt để cung cấp cho quý vị thông tin cơ bản về cuộc khảo sát. (Bao 

gồm) 

2. Cơ hội để đọc các câu hỏi khảo sát tại trường học của con quý vị hoặc ở trên mạng ở: 

http://www.iowayouthsurvey.iowa.gov/ trước khi con em quý vị tình nguyện trả lời các 

câu hỏi.  

3.  Một cơ hội để quý vị có thể cung cấp từ chối bằng văn bản nếu bạn không muốn con quý 

vị tham gia vào cuộc khảo sát như vậy. 

 

Phần 1. Tóm tắt thông tin 
Quyền của Phụ Huynh: 

•  Quý vị có quyền và trách nhiệm để được thông báo về điều mà con quý vị tình nguyện 

tham gia ở trường. 

•  Quý vị có quyền nhận được thông tin chính xác về bảng câu hỏi khảo sát Giới Trẻ Iowa 

để quý vị đưa ra quyết định tốt cho gia đình của quý vị. 

 

Nội dung khảo sát Giới Trẻ Iowa: 

Vài phần trong bảng câu hỏi sẽ có những câu hỏi nhạy cảm về thuốc lá, rượu, ma túy bất hợp 

pháp, và suy nghĩ về bạo lực và an toàn. Điều quan trọng là hãy nhớ rằng các em học sinh của 

chúng ta không sống trong những môi trường giống hệt nhau. Tất cả trẻ em và các gia đình 

không có cùng niềm tin thái độ hoặc giá trị. Con em quý vị có thể có những lựa chọn cho cuộc 

sống rất khác so với những đứa trẻ khác. Nếu chúng tôi có kế hoạch lập trình để giữ tất cả con 

em an toàn và kết nối với gia đình, trường học và cộng đồng của họ, chúng tôi cần phải biết tất 

cả những gì con em đang suy nghĩ, đang nói và đang làm. 
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Bảo mật: 

Tất cả các thông tin thu thập được sẽ được ẩn danh. Học sinh sẽ không ghi tên, ngày sinh, hoặc 

số học sinh vào bảng khảo sát, và tất cả các cuộc khảo sát sẽ được giữ bí mật. Báo cáo bổ sung 

thêm được đảm bảo bí mật của học sinh hơn. Thí dụ, nếu ít hơn 16 học sinh trong một cấp lớp trả 

lời một câu hỏi, không có thông tin về câu hỏi đó sẽ được báo cáo cho cấp lớp đó. Thông tin cấp 

lớp sẽ được cộng chung vào với nhau và báo cáo như một hệ thống học đường. Thông tin sau đó 

sẽ được phân tích bởi Iowa Consortium cho Viện Nghiên cứu và Đánh giá chất gây nghiện.  

 

Đền bù: 

Sẽ không có bồi thường hay khen thưởng cho học sinh tham gia cuộc khảo sát. 

 

Tình nguyện: 

•  Tất cả học sinh trong lớp 6, 8, và 11 sẽ được mời để hoàn thành Khảo sát Giới trẻ Iowa. 

Học sinh sẽ có quyền từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong cuộc khảo sát. Nếu học sinh 

quyết định đổi ý và không tiếp tục trả lời các câu hỏi khảo sát, trong bài khảo sát, chúng 

có thể làm như vậy. 

•  Nếu, là một phụ huynh hoặc người đại diện ủy quyền hợp pháp, quý vị không muốn con 

em tham gia, quý vị phải gửi trường học đơn từ chối không để con em làm khảo sát được 

cung cấp ở phần cuối của lá thư này (Phần 3), và con em quý vị sẽ được cung cấp một 

sinh hoạt trung lập trong tiết học có khảo sát. Không có hình phạt cho những ai quyết 

định không tham gia. 

 

Nguy cơ: 

Không có nguy cơ trực tiếp liên quan đến việc điền vào bản khảo sát. Học sinh có thể tìm thấy 

một số câu hỏi bất tiện để trả lời. Chúng có thể bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào mà chúng không muốn 

trả lời hoặc hoàn toàn ngưng việc khảo sát bất cứ lúc nào. 

 

Lợi ích: 

Sẽ không có lợi ích trực tiếp nào cho học sinh trong ngày làm khảo sát. Các dữ liệu thu thập trên 

toàn tiểu bang sẽ cung cấp cho các trường học và cộng đồng với thông tin họ cần để cung cấp 

các chương trình để hỗ trợ các trường học, cộng đồng và gia đình trong việc giữ con em của họ 

an toàn và hy vọng về tương lai của chúng. Các dữ liệu rất quan trọng cho mục đích xin trợ cấp 

bằng văn bản và các quyết định lập pháp. 

 

Các câu hỏi: 

Các câu hỏi liên quan đến Khảo sát Giới trẻ Iowa được khuyến khích. Hãy liên hệ với hiệu 

trưởng nhà trường, giám đốc, hoặc Sở Y tế công cộng Iowa tại iowayouthsurvey@idph.iowa.gov 

. 
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Phần 2: Xem xét các khảo sát 

Một bản sao của các khảo sát Giới Trẻ Iowa sẽ có sẵn để xem trước tại văn phòng trường và 

cũng có thể được xem tại: http://www.iowayouthsurvey.iowa.gov/. 

 

Phần 3: Từ chối Chấp thuận 

Tôi đã đọc Tóm tắt Thông tin được cung cấp. Tôi hiểu rằng con tôi tham gia vào cuộc khảo sát là 

hoàn toàn tự nguyện. Tôi cũng hiểu quyền của tôi để xem xét các cuộc khảo sát trực tuyến, tại 

văn phòng nhà trường và / hoặc Văn phòng Hành chính Quận. 

  

Tôi không muốn con tôi có tên liệt kê dưới đây tham gia khảo sát Giới Trẻ Iowa năm 2016. Tôi 

hiểu rằng một hoạt động trung tính sẽ được cung cấp cho chúng trong thời gian khảo sát và 

không có hình phạt nào cho không tham gia. Tôi hiểu rằng việc từ chối sự đồng ý này cần phải 

được nhận bởi hệ thống trường học không muộn hơn ngày 12 tháng 9 năm 2016. Xin gửi lại mẫu 

này cho hiệu trưởng trường.  

 

Tên của các con em sẽ không tham gia trong việc khảo sát Giới trẻ Iowa năm 2016: 

(Trường học cần thông tin này để đảm bảo học sinh không hiện diện trong khu vực khảo sát) 

___________________________________    ________________ 

Tên học sinh        Lớp 

__________________________________    ________________ 

Tên học sinh       Lớp 

___________________________________    ________________ 

Tên học sinh        Lớp 

__________________________________    ________________ 

Tên học sinh       Lớp 

___________________________________    ________________ 

Tên học sinh       Lớp 

__________________________________    ________________ 

Chữ ký của phụ huynh      Ngày 
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