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PAPEL NG PAGBIGAY-ALAM SA MAGULANG  

Youth Risk Behavior Survey(YRBS) 2019 
 

Ang Athletics, Physical Education, Health and Wellness Department ng San Diego Unified 
School District, sa pakipagtulungan ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
ay nais na ang inyong anak ay sumali sa 2019 Youth Risk Behavior Survey (YRBS). 
Susukatin ng surbey ang mga ugaling nagdudulot ng kalungkutan o kasawian sa mga 
kabataan.  Titipunin ng surbey ang mga kaalaman sa kalusugan tungkol sa mga sumusunod: 
paggamit ng tabako, ugali sa pagdiyeta, gawain sa pangangatawan, alak at iba pang 
paggamit sa droga, pag-ugali sa kasarian, at mga asal na maaaring ang kalalabasan ay 
sinadya o di-sinadyang pananakit o karahasan. 

Ang surbey ay unang ibinigay ng ating distrito noong 1991 at mula noon ibinibigay taon-
taon.  Sa paghambing ng kasalukuyang kinalabasang surbey sa mga nakaraang surbey, 
makikita natin ang mga pagbabago sa pag-uugali ng mag-aaral.  Ang kaalamang ito ay 
gagabay sa ating mga pagpasiya sa pagsasagawa ng mga programa sa kalusugan para sa 
mga mag-aaral sa ating distrito. 

Ang pribadong katauhan ng mga mag-aaral ay maingat na itatago.  Ang surbey ay walang 
nakakaalam.  Hindi isusulat ng mga mag-aaral ang kanilang pangalan, silid-aralan o 
pangalan ng paaralan sa papel.  Halos animnapung klase (baitang 9-12) mula sa 24 
distritong mataas na paaralan ang sasali sa 2019 surbey. 

Matutunghayan ninyo ang mga katanungan ng YRBS sa maraming wika gayundin ang 
kinalabasan ng mga nakaraang surbey sa www.sandiegounified.org/YRBS. Maaari rin 
ninyong sitahin ang mga katanungan sa (English o Spanish) sa paaralan ng inyong anak.  
Kung mayroon kayong mga katanungan, pakiusap na tawagan si Rachel Miller sa (619) 
725-7121 o rmiller@sandi.net.   

Kung ayaw ninyong sumali ang inyong anak sa surbeng ito, pakiusap na lagdaan sa 
ibaba at ibalik ang papel sa guro ng silid-aralan ng inyong anak sa Pebrero 1, 2019. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
AYAW kong sumali ang aking anak sa 2019 Youth Risk Behavior Survey. 
 
Paaralan: _______________________________________________________________________ 
 
Pangalan ng Mag-aaral: _____________________________________________________________ 
 
Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga: ____________________________________________________ 
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Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga: ________________________________________________ 
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