
Тэд юу мэдэрдэг вэ
Ахлах ангийн сурагчдын дөнгөж 61% нь 
өөрсдөдөө сэтгэл хангалуун байдаг гэж дурдсан 
бөгөөд 2017 онд энэ үзүүлэлт 71%  байсан 
байна.

Дунд сургуулийн сурагчдын 15% нь хэзээ нэгэн 
цагт амиа хорлох талаар бодож байсан. Ахлах 
сургуулийн сурагчдын 14% нь судалгаанаас 
өмнөх 12 сарын хугацаанд амиа хорлох талаар 
нухацтай бодож, 9% нь амиа хорлохоор 
төлөвлөж байжээ.

Тэд юу туулдаг вэ
Тэднийг шоолж, дээрэлхдэг. Ази гаралтай ахлах 
ангийн сурагчдын 33%, хар арьст сурагчдын 
28%, Испани/Латин гаралтай сурагчдын 24% 
арьс өнгө, үндэс угсаанаасаа болж шоглуулж 
байсан бол цагаан арьст сурагчдын 13% нь 
шоглуулдаг байсан.

Дунд ангийн гурван сурагч тутмын нэг нь 
сургуулийн байранд дээрэлхүүлсэн.

Тэд бэлгийн дарамт, бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртдөг. Судалгаанаас 

харахад  сүүлийн 12 сарын 
хугацаанд дунд ангийн сурагчдын 

25% сургуулийн байрандаа 
бэлгийн дарамтад өртсөн.

Ахлах ангийн охидын 
17% нь судалгаа 
явуулахаас өмнөх 12 
сарын хугацаанд 
бэлгийн 
хүчирхийлэлд 

өртсөн байна.

Тэд хэрхэн даван туулдаг вэ
Тэд мансууруулах бодис хэрэглэдэг. 
Судалгаанаас өмнөх 30 хоногийн дотор 12-р 
ангийн сурагчдын 28% нь марихуан хэрэглэсэн, 
24% нь архи уусан, 18% тамхи татсан гэж гарсан 
байна.

Тэд нийтэч идэвхтэй байхаа больдог. Ахлах 
ангийн охидын 40% нь судалгаанаас үзэхэд 
сүүлийн 12 сарын хугацаанд маш их гуниглаж, 
итгэл найдваргүй болсон тул сургуулийн ердийн 
үйл ажиллагаанд оролцохоо больсон нь эрэгтэй 
сурагчидтай харьцуулахад бараг хоёр дахин их 
байна.

Хэрэгтэй тусламж авах
Ахлах ангийн олон сурагчид шаардлагатай 
тусламжаа авч чаддаггүй. Испани/Латин 
гаралтай сурагчдын 42%, Ази гаралтай 
сурагчдын 39%, хар арьст сурагчдын 35%, 
цагаан арьст сурагчдын 31% нь гунигтай, сэтгэл 
хоосорсон, итгэл найдвараа алдсан, ууртай, 
сэтгэл түгшсэн үедээ хэрэгтэй тусламжаа “хэзээ 
ч авч чаддаггүй эсвэл ховорхон” авдаг гэсэн 
байна.

* 2019 оны Арлингтоны залуучуудын эрсдэлт зан төлөвийн судалгааны 
 мэдээлэл. 2021-22 оны судалгааны дүн гарах үед энэ мэдээллийг 
 шинэчилнэ.

https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF/YRBS-2019-Results
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Эдгээр сэдвээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
хүсвэл дараах холбоосоор нэвтэрнэ үү:  
https://www.arlingtonva.us/Government/Pr
ograms/Health/Project-PEACE/Askable-Adult

Хандаж болохуйц насанд хүрэгч 
байхын тулд та юу хийж чадах вэ

Залуу хүнд тусламж хэрэгтэй 
байгаа шинж тэмдгүүдийг мэдэж 
аваарай

Сонсох цаг гаргаж, харилцах 
бололцоог нээх:   

 • Шүүмжлэхгүйгээр сонс

 • Илүү сайн ойлгохын тулд нээлттэй 
асуулт асуу

 • Мэдрэмжийг нь ойлгож, батaл

 • Хүлээлт, хязгаарын талаар ярилц

 • Залуу хүн танд юу гэж хэлснээс үл 
хамааран тайван бай

Дараах хувийн үүргийг биелүүл:

 • Өөрийн эргэн тойрны залуучуудаас 
тэдний хувьд хэрхэн илүү их хандаж 
болохуйц хүн байж болох талаар асуу

 • Залуучуудтай утга учиртай харилцаа 
тогтоо

 • Таны эргэн тойронд буй залуучуудын 
хувьд чухал ач холбогдолтой сэдвүүдийн 
талаар илүү их мэдээлэлтэй бай

 • ЛГБТ+ залуучууд болон үндэстэн/угсаатны 
цөөнхүүд бусад залуучуудаас өөр 
сэтгэгдэлтэй байж болохыг анхаарна уу.

Таныг илүү их хандаж болохуйц 
насанд хүрэгч болгох ур чадваруудаа 
сайжруул:

 • Найдвартай, баталгаатай харилцаа бий 
болго

 • Тууштай харилцаа холбоо үүсгэ

 • Халамж дүүрэн харилцаа үүсгэ

 • Сонирхолтой хамтран туслагч, хандах эх 
сурвалж бай

Бэлтгэгдсэн хандаж болохуйц насанд 
хүрэгч болох талаар илүү ихийг суралцах 
эсвэл нэмэлт эх сурвалжтай болохыг 
хүсвэл PEACE төслийн Хандаж болохуйц 
насанд хүрэгч байх компанит ажлын 
талаарх дараах вебсайтад хандана уу: 

arlingtonva.us/Government/Programs/Hea
lth/Project-PEACE/Askable-Adult 

Хандаж болохуйц насанд хүрэгчдэд 
зориулсан бүх эх материал одоогоор 
Англи хэлээр байгаа болно. Гэр бүлийн 
тусламжийн талаарх материалыг Монгол 
хэлээр авах хүсэлтэй бол Лантуун дохио 
ТББ-ын Facebook хуудсаар 
https://www.facebook.com/LantuunDohio
USA , info@lantuundohio.org цахим 
шуудан, https://lantuundohio.org/ 
вебсайтаар холбогдоно уу.

Хандаж болохуйц 
буюу итгэлтэй насанд 
хүрэгч бай
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Хандаж болохуйц буюу 
итгэлтэй насанд хүрэгч 
гэж хэн бэ?

Арлингтоны залуучууд 
бидэнд юу хэлж байна 
вэ?* 

Хандаж болохуйц насанд хүрсэн хүн гэдэг нь 
залуучууд ойртож харилцах, санаанд нь байгаа 
бүх зүйлийн талаар ярихад амар байдаг хүнийг 
хэлнэ.

Бид өөрсдийгөө ойртож, хандаж болохуйц 
насанд хүрэгчид гэж боддог ч Арлингтон хотын 
судалгаанаас  харахад залуучууд ихэнхдээ 
амьдралдаа болж буй зүйлийн талаар том 
хүнтэй ярьдаггүй байна.

Жишээлбэл, Арлингтон хотын дунд болон 
ахлах ангийн сурагчдын дөнгөж 43% нь гэртээ 
насанд хүрсэн хүнтэй хамгийн чухал 
зүйлийнхээ талаар байнга эсвэл бараг үргэлж 
ярилцдаг (2020 оны “Таны дуу хоолой чухал” 
судалгаа).

Залуучуудад өсөж хөгжиж, уян хатан чанартай 
болохын тулд идэвхтэй, хандаж болохуйц 
итгэлтэй насанд хүрэгчдийн тусламж хэрэгтэй.

Та хүүхэд, өсвөр насныхан, залуучуудад 
хандаж болохуйц буюу итгэлтэй насанд хүрэгч 
байснаар тэднийг өсөж хөгжиж, илүү уян хатан 
чанартай болоход нь тусалж чадна*

Залуу хүмүүс юу мэдэрдэг, юу туулдаг, хэрхэн 
даван туулдаг, юу хэрэгтэй байгааг нь ҮНЭН 
СЭТГЭЛЭЭСЭЭ СОНСОХ цаг гаргаарай.

Та илүү их хандаж болохуйц хүн байх, залуу 
хүнд тусламж хэрэгтэй үед эсвэл зүгээр л 
ярилцах хүн хэрэгтэй байгааг олж мэдэхийн 
тулд ур чадвараа улам сайжруулаарай.

Залуучуудад тулгарч буй бэрхшээлийг даван 
туулахад нь туслах эх сурвалжуудын талаар олж 
мэдээрэй.

*2021 оны 12-р сард АНУ-ын Залуучуудын сэтгэцийн эрүүл мэнд заслын 
ерөнхий зөвлөгөөнд "Хүүхэд уян хатан чанартай болоход хамгийн чухал 
зүйл бол дэмжигч насанд хүрсэн хүнтэй тогтвортой, тууштай харилцаатай 
байх юм" гэж дурджээ.

ТА залууст хэрхэн туслах боломжтой вэ?   

ХАНДАЖ БОЛОХУЙЦ БАЙ!

Хандаж болохуйц насанд хүрэгч:

✔ Тэвчээртэй
✔ Тууштай
✔ Хүндэтгэлтэй
✔ Үнэнч шударга
✔ Сайхан сэтгэлтэй
✔ Анхааралтай
✔ Найдвартай
✔ Тайван
✔ Нээлттэй
✔ Шүүмжилдэггүй
✔ Мэдлэгтэй байдаг

Залуу хүмүүс дор хаяж нэг насанд хүрэгчтэй баяр 
хөөр, амжилт, тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлаа 
хуваалцах хэрэгтэй байдаг.

Зарим бэрхшээл нь залуучуудын хэвийн 
хөгжлийн нэг хэсэг бөгөөд зарим нь илүү ноцтой 
байдаг. Хандаж болохуйц насанд хүрэгчид залуу 
хүний зовж шаналж буйг илтгэх дараах шинж 
тэмдгүүдийг мэддэг байх хэрэгтэй:

Зан чанар эсвэл харьцаанд 
өөрчлөлт гарах

 • Сургууль, спорт, бусад үйл ажиллагаанд 
сонирхолгүй болох

 • Гэр бүл, найз нөхдөөсөө холдох, тусгаарлах

 • Хуучин найз нөхдөө орхиж, шинэ найз 
нөхөдтэй болох

 • Уулзаж үерхэж буй хүнээсээ хэт 
хамааралтай болох

 • Сурлагын дүн нь гэнэт муудах

 • Илүү гунигтай, айдастай, уцаартай болох 
зэрэг сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлттэй болох

 • Илүү их маргадаг болох

 • Унтах зуршил өөрчлөгдөх

Биеийн эрүүл мэндэд өөрчлөлт гарах

 • Эрч хүч буурах

 • Хооллох зуршил өөрчлөгдөх

 • Хэт их дасгал хийх

 • Ойр ойр толгой өвдөх, гэдэс өвдөх

 • Үс засалт, хувцаслалт, гадаад үзэмжиндээ 
анхаарахгүй болох, гэх мэт.

Арлингтон дүүрэг дэх 
тусламж авах боломжтой 
байгууллагуудын тухай 
мэдэж байх

Шуурхай тусламж авах. Долоо 
хоногийн 7 өдөр, 24 цагийн 
турш хандах боломжтой. 

Арлингтоны улсын сургуулиуд 
Утас: 833-Me-Cigna (833-632–4462). АНС-ын 
Сурагчидад туслах утас нь дээрэлхүүлэх, 
өөрийгөө тусгаарлах, амиа хорлох бодол, 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн бусад асуудлууд 
үүссэн тохиолдолд дэмжлэг үзүүлдэг. 
Хандагчдын нэр, мэдээллийг нууцалдаг.

Үерхэх хүчирхийлэл ба бэлгийн 
хүчирхийлэл
Doorways руу хандах утас 703-237-0881 бөгөөд 
нэмэлт мэдээллийг www.doorwaysva.org 
вебсайтаас авна уу. Бүх үйлчилгээ үнэ 
төлбөргүй бөгөөд мэдээллийн нууцлалыг 
хадгална.

Виржиниагийн ЛГБТКИА + тусламжийн утас: 
866-356-6998 эсвэл мессеж илгээх утас: 
804-793-9999 эсвэл чатлах: 
https://www.vadata.org/chat/ 

Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба 
мансууруулах бодисын хэрэглээ 
Арлингтон дүүргийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
яаралтай тусламжийн үйлчилгээний утас: 
703-228-5160 эсвэл 2120 Washington Blvd., 
Arlington VA 22204 хаягт хандаж яаралтай 
тусламж авах

Сэтгэл хямралын үед яаралтай тусламж үзүүлэх 
ба Амиа хорлохоос урьдчилан сэргийлэх 
тусламжийн утас: 703-527-4077 or 800-273-8255, 
эсвэл мессеж илгээх: 85511, Мэдээлэл авах: 
https://prsinc.org/crisislink/

ЛГБТ тусламжийн утас/Тревор төсөл Утас: 
1-866-488-7386 эсвэл мессеж илгээх: 678-678 
эсвэл чатлах: 
https://www.thetrevorproject.org/get-help/ 

https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Commit-to-Consistent-Connections-Tool.pdf
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Commit-to-Caring-Communication-Tool.pdf
https://www.vtnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/Be-a-Curious-Co-Pilot-Tool.pdf
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.arlingtonva.us/Home
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/APCYF
https://www.apsva.us/
https://secondchancearlington.org/
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Askable-Adult
https://lantuundohio.org/
https://www.arlingtonva.us/Government/Programs/Health/Project-PEACE/Get-Help



