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2023 ਬੀਸੀ ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ: ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ, 

ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਸ�ਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਬੀਸੀ ਅਧਾਰਤ ਚੈਿਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀ ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ 
ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰੂ ਇਸ ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਸਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਂਗ�ੇਡ 7-12 ਦੇ 
30,000 ਤ� ਵੱਧ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 30-45 ਿਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਨਰਸ 
ਦਆੁਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਿਲੰਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਕੂਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ; ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਿਸਹਤ; ਸੱਟਾਂ; 
ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰਾ; ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�; ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ; ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ; ਨੀਦਂ; ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ 
ਪੱੁਛਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ COVID-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਕਲਾਸਰਮੂ ਅਿਧਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਰਸ ਦਆੁਰਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ COVID ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗੁਪਤ ਹੈ 

ਸਰਵੇਖਣ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀ ਂਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ 
ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀ ਂਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ�ਾਂ ਨਾਲ ਦਰੁਿਵਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੁਖੱ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਿਚਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਿਸਰਫ ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਸ�ਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ UBC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲ ਕਾਪੀਆਂ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ) ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਿਵਖੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਿਵੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਫਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਿਵਖੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ 'ਤੇ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ www.mcs.bc.ca 'ਤੇ 
ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ ਿਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇੱ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ UBC ਆਿਫਸ ਆਫ਼ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਿਵੱਚ ਿਰਸਰਚ ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 604-822-8598 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਦਰੂੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ RSIL@ors.ubc.ca 'ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ�ੀ 1-877-822-8598 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਸ�ਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ 
(www.mcs.bc.ca) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਐਨੀ 
ਸਿਮਥ (Annie Smith) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤਿਹ ਿਦਲ� , 

ਡਾਕਟਰ ਐਨੀ ਸਿਮਥ (Dr. Annie Smith) 
ਐਕਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਸ�ਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 
ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਫ਼ੈਸਰ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਨਰਿਸੰਗ,  
ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ         
annie@mcs.bc.ca         
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ਡਾਕਟਰ ਐਿਲਜ਼ਾਬੈਥ ਸੇਿਵਕ (Dr. Elizabeth Saewyc) 
ਸਨਮਾਿਨਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ�ੋਫੈਸਰ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਨਰਿਸੰਗ, 
ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਿਰਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਕਕ�ੀਰੀ ਸ�ਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 
esaewyc@mcs.bc.ca 
604-291-1996 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 223

ਡਾਕਟਰ ਸੇਿਵਕ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ 
ਿਰਸਰਚ (CIHR) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਤ� 
ਗ�ਾਂਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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