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2023 ਬੀਸੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ: ਮਾਤਾ-ਕਿਤਾ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ, 

ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਬੀਸੀ ਅਧਾਰਤ ਚੈਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਿੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀ ਪਕਸ਼ੋਰ ਪਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਪਜਆਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਪਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤ ਨ ੰ  ਪਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਪਤਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਸਕ ਲ, ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਿਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤਦ ੇਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  

ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਪਕਸ਼ੋਰ ਪਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਗਰੇਡ 7-12 ਦੇ 

30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹ ੇਹਾਾਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਪਿਆਦਾਤਰ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ  30-45 ਪਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਕਾਗਿ 'ਤੇ ਜਾਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਰਸ 

ਦਆੁਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਲੰਕ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਕ ਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਵੱਚ ਲੋਕਾਾਂ; ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਪਸਕ ਅਤੇ ਪਜਨਸੀ ਪਸਹਤ; ਸੱਟਾਾਂ; 

ਪਹੰਸਾ ਅਤੇ ਪਵਤਕਰਾ; ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਗਤੀਪਵਧੀਆਾਂ; ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ; ਨੀ ਾਂਦ; ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ 

ਿੱੁਛਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਸਵਾਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਜਹੜੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  

ਕਲਾਸਰ ਮ ਅਪਧਆਿਕ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਤੀਪਵਧੀ ਪਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਸਕ ਲ ਪਵੱਚ ਸਥਾਪਿਤ COVID ਸੁਰੱਪਖਆ 

ਪਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਨ ੰ  ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਕਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਿੰਨਾ ਦੋ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਭਰ ਿ ੇਇਹ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕ ਨ ੰ  ਵਾਿਸ ਕਰ ਪਦਓ। 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗੁਿਤ ਹੈ 

ਸਰਵੇਖਣ ਗੁਿਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਾਾਂ ਦਾ ਪਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਪਕਸੇ 

ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਅਕਤੀ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਕਸ ੇ

ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਾਂਪਕ, ਜੇਕਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਹੰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਪਵਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਪਤਆ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਪਕਸ ੇਨ ੰ  ਦੁੱਖ ਿਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ 

ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਾਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਸ ਚਨਾ ਉਪਚਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਣੀ ਿਵੇਗੀ। 

ਪਸਰਫ ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ UBC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਸਖਲਾਈ ਿਰਾਿਤ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਤੱਕ ਿਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਰਵੇਖਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮ ਲ ਕਾਿੀਆਾਂ (ਕਾਗਿੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ) ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਪਵਖੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਵੱਚ ਿਾਸਵਰਡ ਨਾਲ 

ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਾਂ ਪਵੱਚ 5 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਫਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਪਦੱਤੀਆਾਂ 

ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਾਂ ਨ ੰ  ਭਪਵੱਖ ਪਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਪਵਖੇ ਿਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਾਂ 'ਤੇ 

ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਪਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪਰਿੋਰਟਾਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਾਂ www.mcs.bc.ca 'ਤੇ 

ਿੋਸਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਸੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਪਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੱੇ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਪਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਾਂ 'ਤੇ 
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ਨਿਰ ਮਾਰ ਪਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਾਂ ਉਹ ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਕ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਾਂ ਤਣਾਅ 

ਮਪਹਸ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਪਕਸ ੇਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਪਚੰਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰਸ ਉਿਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਧਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਇਸ ਅਪਧਐਨ ਪਵੱਚ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ 

ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰਪਬਆਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਚੰਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ UBC ਆਪਫਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਰਚ ਐਪਥਕਸ ਪਵੱਚ ਪਰਸਰਚ ਭਾਗੀਦਾਰ 

ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 604-822-8598 'ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਦ ਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤਾਾਂ RSIL@ors.ubc.ca 'ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ 1-877-822-8598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਾਂ ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

(www.mcs.bc.ca) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਪਚੰਤਾਵਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਪਦੱਤੇ ਿਤੇ 'ਤੇ ਐਨੀ 

ਸਪਮਥ (Annie Smith) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ , 

     

 

    

 

 
 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ __________________________________   ਗਰੇਡ   _______________ 
 

☐ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  2023 ਬੀਸੀ ਪਕਸ਼ੋਰ ਪਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਜਾਿਤ ਹੈ।  
 

☐ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨ ੰ  ਸਰਵੇਖਣ ਪਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਜਾਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 
 

ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ   ________________________________ਪਮਤੀ   _______________ 
 

ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਦਾ  ਪੂਰੇ ਅੱਖਰਾਾਂ ਪਵੱਚ ਨਾਮ   _______________________________ 
 

ਡਾਕਟਰ ਐਨੀ ਸਪਮਥ (Dr. Annie Smith) 

ਐਕਿੀਪਕਉਪਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ  

ਸਹਾਇਕ ਿਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਸਕ ਲ ਆਫ਼ ਨਰਪਸੰਗ,  

ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ         
annie@mcs.bc.ca                            
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ਡਾਕਟਰ ਐਪਲਿਾਬੈਥ ਸੇਪਵਕ (Dr. Elizabeth Saewyc) 

ਸਨਮਾਪਨਤ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੇ ਿਰੋਫੈਸਰ, ਸਕ ਲ ਆਫ਼ ਨਰਪਸੰਗ, 

ਪਬਰਪਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯ ਨੀਵਰਪਸਟੀ 

ਪਰਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਕਕਰੀਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 
esaewyc@mcs.bc.ca 
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ਡਾਕਟਰ ਸੇਪਵਕ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਪਚਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ 

ਪਰਸਰਚ (CIHR) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਬਪਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ 

ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਪਧਐਨ ਪਵੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭ ਪਮਕਾ ਦਾ 

ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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