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TALAAN NG ABISO SA MGA MAGULANG  
Pagsisiyasat sa Pag-uugali sa Panganib sa Kabataan 2021 

 
Ang Departamento ng Interskolastic Atletiks, APE, ASB, JROTC, PE & SHEP ng Districto ng San Diego 
Unified School, sa pakikipagtulungan sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Sentro 
para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, nais ang iyong anak na lumahok sa 2021 High School Youth 
Risk Behavior Survey (YRBS). [2021 na Pagsisiyasat sa Mataas na Paaralan sa Pag-uugali sa 
Panganib sa Kabataan]. Ang pagsisiyasat ay unang pinangasiwaan sa aming distrito noong 1991 at 
isinasagawa ito bawat taon mula pa. Sa paghahambing ng kasalukuyang mga resulta ng pagsisiyasat 
sa mga nakaraang pagsisiyasat, nakakakita kami ng mga kalakaran sa pag-uugali ng mag-aaral. Ang 
impormasyong ito ay gumagabay sa aming mga desisyon para sa pagpapatupad ng mga 
programang pangkalusugan para sa mga mag-aaral sa aming distrito. 
 
Ang pagsisiyasat ay magtitipon ng impormasyong pangkalusugan hinggil sa mga sumusunod na 
lugar: mga epekto ng pagsasara ng paaralan ng COVID-19 sa kalusugan ng pag-iisip at pagganap ng 
akademiko; mga salik na proteksiyon sa buhay ng mga mag-aaral; masamang karanasan sa 
pagkabata; mga karanasan sa edukasyon sa kalusugan; alkohol, tabako, at iba pang paggamit ng 
droga; karahasan sa relasyon; sekswal na pag-uugali; at iba pang mga pag-uugali na maaaring 
magresulta sa sinasadya at hindi sinasadyang pinsala at karahasan. 
 
Maingat na binabantayan ang pagkapribado ng mga mag-aaral. Ang pagsisiyasat ay hindi 
nagpapakilala. Hindi inilalagay ng mga mag-aaral ang kanilang pangalan, kanilang silid-aralan, o 
pangalan ng paaralan sa palatanungan. Humigit-kumulang na animnapung klase (baitang 9-12) 
mula sa 24 na paaralan na distritong mataas ang lalahok sa 2021 na pagsisiyasat. 
 
Maaari mong makita ang palatanungan ng YRBS sa maraming wika pati na rin ang mga resulta mula 
sa mga nakaraang pagsisiyasat sa www.sandiegounified.org/YRBS. Maaari mo ring suriin ang 
talatanungan(sa Ingles o Espanyol) sa paaralan ng iyong anak. Kung mayroon kang mga 
katanungan, mangyaring makipag-ugnay kay Rachel Miller sa rmiller@sandi.net or (619) 725-7121.   
 
Kung hindi mo nais na lumahok ang iyong anak sa survey na ito, mangyaring pumirma sa 
ibaba at ibalik ang papel na ito sa guro ng silid-aralan ng iyong anak sa Setyembre 27, 2021. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
AYAW kong ipalahok ang aking anak sa 2021 sa pag-uugali ng panganib sa kabataan na 
survey. 
 
Paaralan: _______________________________________________________________________ 
 
Pangalan ng mag-aaral: _____________________________________________________________ 
 
Pangalan ng Tagapag-alaga/Magulang: ____________________________________________________ 
 
Signatura ng magulang /Tagapag-alaga: ________________________________________________ 
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