
 

   

 

 

 

 

 

Офіс інспектора з державної освіти (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) та 

Департамент охорони здоров’я (Department of Health, DOH) проводять дослідження, щоб 

довідатися про молодих людей, які, можливо, отримують або не отримують статеву 

освіту чи користуються послугами, пов’язаними зі статевим здоров’ям.  Для розробки 

точного плану WYSH і забезпечення надання послуг, спрямованих на потреби молоді, 

Вам пропоновано взяти участь в опитуванні. Ви володієте важливою інформацією, яка 

може допомогти нам довідатися більше про Ваш досвід.  Ми сподіваємося, що 

опитування пройдуть не менш ніж 2000 молодих людей, щоб допомогти нам визначити, 

на чому слід зосередити свої зусилля дорослим, аби допомогти молоді одержати доступ 

до потрібних послуг. 

Це опитування потребує 5-10 хвилин. 

Ви можете знайти список орієнтованих на молодь послуг за адресою. 

Хоча Ви не одержите безпосередньої користі, Ваші відповіді можуть допомогти нам 

довідатися більше про можливості молоді щодо доступу до послуг, пов’язаних зі статевим 

здоров’ям, й освітніх потреб молодих людей, як Ви, по всьому штату Вашингтон.   

 

Якщо Ви погодитеся взяти участь у цьому опитуванні, Вам буде поставлено запитання про 
Ваш досвід і почуття, що стосуються статевої освіти, Ваш доступ до послуг, пов’язаних зі 
статевим здоров’ям, Ваш досвід отримання таких послуг, а також Вам буде запропоновано 
надати деяку інформацію про себе (Вам не буде потрібно надавати будь-яку інформацію, 
що дає можливість установити Вашу особистість). Деякі запитання стосуватимуться Вашої 
сексуальної орієнтації та статевої ідентифікації. Приклади інших типів запитань указано 
нижче. 

 

- Чи заважає Вам що-небудь відвідувати постачальника медичних послуг? 

- За якими послугами, пов’язаними зі статевим здоров’ям, Ви зверталися до 

постачальника медичних послуг (лікаря, медсестри, акушерки, до пункту невідкладної 

медичної допомоги тощо)? 

- Як Ваш постачальник медичних послуг (лікар, медсестра, акушерка, пункт невідкладної 
допомоги тощо) спілкувався з Вами під час останнього візиту? 
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https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/hivsexualhealth/pubdocs/WYSHResourceList.pdf


  

В опитуванні не буде запитань про Ваше статеве життя чи записать щодо того, наскільки 

Ви сексуально активні, а також Вам не буде потрібно надавати будь-яку інформацію, що 

дає можливість установити Вашу особистість. 

Участь в опитуванні є цілком добровільною. Ніхто не дізнається про те, що Ви взяли 

участь в опитуванні, тому що ми не збираємо будь-яку інформацію, що дає можливість 

установити Вашу особистість. Ви можете змінити думку та вийти з опитування у будь-який 

момент. Якщо Ви вирішите, що не хочете завершувати опитування, можете просто 

закрити його. Ви також можете пропускати будь-які запитання. Це не тестування, тому 

правильних чи неправильних відповідей тут немає.  

Якщо Ви заповните опитування, у Вас буде можливість перейти за окремим посиланням і 

вказати своє ім’я й адресу електронної пошти, щоб взяти участь у лотереї й отримати 

шанс виграти 1 з 625 подарункових карт на суму 20,00 дол. США для покупок у Tango. 

Переможці зможуть використати карти Tango в будь-якому з понад 100 магазинів.  

Шанси на виграш оцінюються як 1 переможець на кожних 3 учасників.  Ваше ім’я й 

адресу електронної пошти не буде пов’язано з Вашими відповідями. 

Якщо у Вас виникнуть будь-які запитання, можете надіслати їх Andrea Wessel на адресу 

andrea.wessel@k12.wa.us або зателефонувати їй за номером 360-725-6368 чи 

безкоштовним номером 1-800-725-4311. 

 

У разі виникнення запитань про Ваші права або занепокоєнь/скарг, що стосуються цього 

дослідження, можете зателефонувати до Інституціональної контрольної ради штату 

Вашингтон (Washington State Institutional Review Board, WSIRB). Рада WSIRB здійснює нагляд 

за цим дослідженням, щоб забезпечити захист прав людей, що брали в ньому участь. 

Можете телефонувати за номером 1-800-583-8488. Якщо Ви зателефонуйте, Вам не потрібно 

буде повідомляти своє ім’я. 

 

https://www.tangocard.com/reward-link-united-states/
mailto:andrea.wessel@k12.wa.us

