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ي ادارة بو المدارس المتوسطة والثانويطالب اولياء امور  \ اباء اعزائنا 
در,  ة ف   

 
ي والية كمنطقة تعل  130ادارة بودر التعليمية من بي   اكبر من تعد 

ي  يمية ف 
ولورادو تدير استبيان اطفال كولورادو االصحاء ف 

.                                                         ةعوام الفرديال خريف ا  
 
 

ضوعات الصحية  تبيان الهام من قبل العديد من الوكاالت عىل مستوى الوالية, ويسال الطالب عن المو تم تطوير هذا االس
ي ذلك التمارين, الحمية الغذائية, تعاطي ال 

النتحار, التنمر, السلوك  لصحة النفسية, االمخدرات, اكحول والتبغ و بما ف 
, وعالقان المالمكما يسال الطالب عن ا  . 19 –حة كوفيد ئجاالجنسي كيف تاثروا او يتاثرون ب  اتهم الموثوق بها  درسي
, واالشياء االخرى الم عروفة بانها تتعلق باالختيارات الصحية. بالبالغي    

 
ة ما  , سيتم ا22-2021ما يخص العام الدراسي في ي الفبر

ي جميع المدارس االعدادية والثانوية ف 
جراء االستطالع عىل الطالب ف 

. يمكن للعائالت االتصال بمد 01مبر و ديس  1بي     ي مدرستهم. جراء االستبياتاري    خ   د منتاكلارسهم لديسمبر
ب  طال ان ف 

تبيان. ال ياخذون االس رياض االطفال والمدارس االبتدائية  
 

ي  متوسط والثانوي االستبيان خب السيتلقر طال 
. قد يختارون االجابة فقط عىل االسئلة التر يشعرون الل الفصل الدراسي

ي االجابة علي 
ي االستطال  ها ويمكنهم تخطي بالراحة ف 

ي ان  ع. االستطالع مجهول الهوياي من االسئلة الواردة ف 
ة, مما يعت 

ي يقدمها الطالب ستبقر رسية. لن يعرف احد 
دخول  بتسجيل بط اجاباتهم  مكن ر اجابات الطالب الفردية, وال ي االجابات التر

ببيانات مجمعة توضح كيفية استجابة جميع  ر التعليمية شكل من االشكال. سيتم تزويد ادارة بود الطالب او الجهاز باي 
ي االدارة.  

 المشاركي   ف 
 

ي االستبيان؟ال تر 
 
  29بحلول جراء االستبيان طفلهم باتقديم طلب عدم قيام عىل اولياء االمور  يجب يد ان يشارك طفلك ف

ي االستبيان عليء الملغا نوفمبر اذا كانوا ال يريدون مشاركة طالبهم. ال
كم ان: شاركة ف   

لتتعلم كيفية   قر هنا                   ن ) انستخدام بيانات اعتماد الوالديبا باء                        حساب اال دخول اىل  قم بال*      
بالفعل( باء اذا لم تكن قد قمت بذلك يل حساب اال تفع       

ذج وتطبيقات  نما نقر فوقبال                                                              اىل  طالب الخاص بك والوصول *   حدد اسم ال  
. يميةادارة بودر التعل       
                          ثم كل الفئات حدد الفئات                       *    
ن( مراجعة نسخ االستبيا)يمكنكم  انقر عىل رابط "                                                                     *     
ي الجزء الض  "         الزر االخ فوق ر  انق *  

سفىل من الشاشة " ف   
               ستبيان من خالل                                                                                  يتوفر دليل الخروج من اجراء اال *    
وقع  معىل         

  
ي  ا االستبيان باداء يكملو لم    سيقوم الطالب الذين

اك ف  اعمال مدرسية اخرى خالل وقت االستبيان. اذا لم تقم بالغاء االشبر
 االستبيان, فسيتم اعطاء الطالب االستبيان.  

 
 
 
 

Healthy Kids Colorado Survey  
 

ParentVUE  
 

click here  
 

access the PSD Services Tracker  
 

 Categories   
 

all categories  
 

Sign 
 How to Opt Out of the Health Kids Colorado Survey  

 

https://cdphe.colorado.gov/hkcs
https://pvue.psdschools.org/
https://techportal.psdschools.org/Guide/parentvue-accessing-and-activating-your-parentvue-account
https://techportal.psdschools.org/Guide/parentvue-accessing-services-tracker-through-parentvue
https://techportal.psdschools.org/node/2657


ب  المعلومات التالية  ركة. يتم توف اه حول المش يار مشاركة ارائك حول اختع مع طفلك و ضو نشجعكم عىل منافشة المو نحن 
ي عملية اتخاذ القرار  \ لدعم االباء 

: اولياء االمور ف   
 

ي تتوفر نسخة منها هنا نسخة الالمدارس المتوسطة الب *   سياخذ طال 
للمراجعة و   خاضعة للرقابة من االستبيان, والتر  

ي المدارس المتو رة بودر التعليمية ت اداقرر .                                                     
ة  سطادارة النسخة الخاضعة للرقابة ف   

ي والتنهثيق مع من توافق بشكل و يالن المحتوى        ي االدارة.  مية ج النمو البشر
ف   

خاضعة للرقابة(,  سية )عب  الالنسخة القياياخذ طالب المدارس الثانوية *   س  
ي *    

  عن االستبيان هنا شاهد فيديو معلوماتر
قرءا عن االسئلة االكبر شيوعا هنا  *   ا   
ي الرابط  لمز *    

يد من المعلومات ف   
 

ي يقو صبحت المعلومات الدقيقة ح ا
ارة بودر  . تستخدم ادم بها الطالب اكبر اهمية من اي وقت مض  ول الكيفية التر

يفية  ذ القرارات التعليمية والتوظ, التخانبا اىل جنب مع مصادر المعلومات االخرىجمالية, جان اال يستبيمية نتائج اال التعل
انية لدعم طالبنا واحتياجاتهم التعليمية وال حية.  صوالمب    

 
اكتكم المستمرة,  ش كرا لكم عىل رسر  

 
يةدر التعليمادارة بو   

  
 

available for review here. 
 

 available for review here.   
 here 

Frequently Asked Questions here.  
 Colorado Department of Public Health and Environment here.  

 

https://drive.google.com/file/d/1ytrg0S3MLbPHYZx7DIz6zeIx-wVpjVUl/view
https://drive.google.com/file/d/1rxUpqvPogkSAnbg4o1-N-4HSrxSUcDJl/view
https://www.youtube.com/watch?v=8VigwF7pX-U
https://drive.google.com/file/d/1S6iUXsAw2nSrpQDZtBSHNKnWAitLdi49/view
https://cdphe.colorado.gov/hkcs

