
IYS is funded by the Illinois Department of 
Human Services and is coordinated by 

the Center for Prevention Research and 
Development at the University of Illinois.

During the spring (January to June) of the 2021-2022 school year, schools 
throughout the state of Illinois will have the opportunity to conduct the 
Illinois Youth Survey (IYS) with students in 8th, 10th, and 12th grades. Your 
child’s school may choose to participate.

WHAT IS THE ILLINOIS YOUTH SURVEY?
The purpose of the IYS is to better understand youth attitudes and         
behaviors that can impact student problems and academic success. It asks 
about topics like nutrition, physical activity, bullying, school climate, and 
alcohol and other drug use. Students will be asked to complete an 
anonymous survey (with no names or identification numbers) that will be 
administered during one class period. The survey is completely voluntary 
and privacy will be strictly protected.  

DO I HAVE TO DO ANYTHING TO ALLOW MY CHILD TO PARTICIPATE?
About 1 month before the school-selected survey date, you will be sent a 
notification form that will provide details about survey administration at 
your child's school. This form only needs to be returned if you do not want 
your child to participate. Even if you allow your child to participate, every 
student will also be given the choice to participate or not.

WHAT IS THE SURVEY DATA USED FOR?
The IYS will provide your school's combined student results to your school 
principal, providing data to assess needs; track progress toward physical, 
social, and mental health goals; and evaluate student support services.

For more information, please visit the Illinois Youth Survey website at 

http://iys.cprd.illinois.edu
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Wiosną (od stycznia do czerwca) roku szkolnego 2021-2022 szkoły w całym 
stanie Illinois będą miały możliwość przeprowadzenia badania Illinois Youth 
Survey (IYS) z uczniami w klasach 8, 10 i 12. Szkoła Twojego dziecka może 
zdecydować o uczestnictwie.

CZEGO DOTYCZY ANKIETA?
Celem IYS jest lepsze zrozumienie postaw i zachowań młodzieży, które 
mogą wpływać na problemy uczniów i ich sukcesy w nauce. Zawiera pytania 
o takie tematy, jak odżywianie, aktywność fizyczna, zastraszanie, klimat w
szkole oraz używanie alkoholu i innych narkotyków. Uczniowie zostaną
poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety (bez nazwisk i numerów
identyfikacyjnych), która zostanie przeprowadzona podczas okres klasy.
Badanie jest całkowicie dobrowolne, a prywatność będzie ściśle chroniona.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY DZIECKO WZIĘŁO UDZIAŁ W ANKIECIE?
Na około 1 miesiąc przed wybraną przez szkołę datą ankiety zostanie 
wysłane powiadomienie zawierające szczegółowe informacje na temat 
przeprowadzania ankiet w szkole Twojego dziecka. Formularz ten należy 
zwrócić tylko wtedy, gdy nie chcesz, aby Twoje dziecko w nim uczestniczyło. 
Nawet jeśli pozwolisz swojemu dziecku uczestniczyć w zajęciach, każdy 
uczeń będzie miał również możliwość uczestnictwa lub nie. 

JAK ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DANE Z ANKIETY?
IYS dostarczy dyrektorowi szkoły łączne wyniki uczniów, dostarczając dane 
do oceny potrzeb; śledzić postępy w realizacji celów związanych ze 
zdrowiem fizycznym, społecznym i psychicznym; i oceniaj usługi wsparcia 
dla studentów.

Więcej infomacji na temat ankiety można znaleźć na stronie:

http://iys.cprd.illinois.edu
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