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Youth Vaping in Santa Clara County: Resources and Ways to Learn More 
 

A new report from the Santa Clara County Department of Public Health shows almost 1 in 3 Santa Clara 
County Teens Have Tried Vaping. The following data was collected in the 2017-2018 school year and 
administered to Santa Clara County 8th, 10th, and 12th grade students. There were 9 high schools and 9 
middle schools who participated in the California Student Tobacco Survey for a total of 6,669 students.  

 Overall tobacco use was still relatively high among students in Santa Clara County (13.9%) driven 
mainly by the high rate of e-cigarette use. 

 1 in 4 stores that sell tobacco in Santa Clara County are within 2 blocks of a school. 
 23% of the retailers surveyed illegally sold tobacco products to underage youth. 
 One third (35.2%) of 8th grade students who had not tried tobacco products were susceptible to 

trying one in the future. 
 8th grade students were most susceptible to e-cigarettes (26.9%) and cigarettes (22.7%) 

 
What do these vaping devices look like? Click here for emerging electronic tobacco products. 
 
Upcoming Parent Workshops 
What you need to know about teen vaping & marijuana use? 
October 10, 2019 
6:00-7:00pm 
Learn more 
 
Drug Awareness 
November 6, 2019 
8:00-9:00am 
Sylvandale Middle School 
653 Sylvandale Avenue 
 
Board of Education Resolution passed on June 25, 2019 in support of local government action to prevent 
and reduce youth tobacco use through tobacco sales restrictions. Read more by clicking here.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sccgov.org/sites/phd/hi/tf/Pages/tobacco-free-home.aspx
https://static1.squarespace.com/static/5914b24d1b631bf77cd25ed5/t/5d51a40ddbd4dc0001406e10/1565631508091/generation_final.pdf
https://tupe.sccoe.org/home/Documents/Fall%202019%20Parent%20Workshop.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/fmsd/Board.nsf/files/BDCTBW76A1C2/$file/Resolution%20Preventing%20Youth%20Access%20To%20and%20Use%20of%20Tobacco.pdf
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3 de octubre, 2019 
 

Fumadores juveniles a través de un inhalador en el Condado de Santa Clara: 
Fuentes de recursos y maneras de aprender más 

 
Un reporte nuevo del Departamento de Educación Pública del Condado de Santa Clara, muestra que casi 1 
de cada 3 adolescentes del Condado de Santa Clara, han probado a fumar con un inhalador (vaping). Los 
siguientes datos se recolectaron en el ciclo escolar 2017-2018, y se administraron a los alumnos de 8o., 
10o., y 12o. Grado del Condado de Santa Clara. Fueron 9 escuelas preparatorias y 9 escuelas secundarias 
quienes estuvieron ahí y participaron en la Encuesta sobre Tabaco a los Estudiantes de California por un 
total de 6,669 estudiantes. 

 En general, el uso de tabaco estuvo aún muy alto entre los estudiantes del Condado de Santa Clara 
(13.9%) encabezado principalmente por la alta tasa de uso del e-cigarette. 

 1 de cada 4 tiendas que venden tabaco en el Condado de Santa Clara están a dos manzanas de una 
escuela. 

 El 23% de los vendedores encuestados vendieron productos de tabaco de forma ilegal a jóvenes 
menores de edad. 

 Una tercera parte (35.2%) de los estudiantes de 8o. Grado quienes no han probado productos de 
tabaco, fueron susceptibles de probar uno en el futuro.  

 Los alumnos de 8o. grado fueron los mas susceptibles al e-cigarette (26.9%), y a los cigarros 
el  (22.7%). 

 
¿Como se ven estos dispositivos de inhalación?  Click here oprima aquí para que vea los productos 
electrónicos emergentes de tabaco. 
 
Proximos talleres para padres 
¿Que necesita Usted saber acerca de la juventud que usa inhaladores (teen vaping) y del uso de la 
mariguana? 
10 de octubre, 2019 
6:00-7:00pm 
Learn more  para saber más 
 
Taller de concienciación sobre drogas 
6 de noviembre, 2019 
8:00-9:00am 
Escuela secundaria Sylvandale  
653 Sylvandale Avenue 
 
La Mesa Directiva de Educación pasó la resolución el 25 de junio, 2019 en apoyo a la acción del gobierno 
local para prevenir y disminuir el uso juvenil de tabaco a través de restricciones a las ventas de tabaco. 
Para leer más click here.  
 

https://static1.squarespace.com/static/5914b24d1b631bf77cd25ed5/t/5d51a40ddbd4dc0001406e10/1565631508091/generation_final.pdf
https://tupe.sccoe.org/home/Documents/Fall%202019%20Parent%20Workshop.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/fmsd/Board.nsf/files/BDCTBW76A1C2/$file/Resolution%20Preventing%20Youth%20Access%20To%20and%20Use%20of%20Tobacco.pdf
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Ngày 3 tháng 10, 2019 
 

Trẻ em Hút thuốc lá điện tử tại Quận hạt Santa Clara: 
Các thông tin và những cách thức để tìm hiểu thêm 

 
Một báo cáo mới đây từ Phòng Sức Khỏe Cộng Đồng Quận Hạt Santa Clara cho thấy gần 1 trong 3 trẻ em 
tuổi vị thành niên tại Quận hạt Santa Clara đã thử thuốc lá điện tử. Số liệu sau đây được thu thập trong 
năm học 2017-2018 và được thực hiện với các học sinh lớp 8, 10 và 12 tại Quận hạt Santa Clara. Có 9 
trường trung học và 9 trường cấp hai đã tham gia vào Khảo sát Học sinh Sử dụng Thuốc lá California với 
tổng cộng 6,669 học sinh. 

 Tổng số học sinh sử dụng thuốc lá vẫn còn khá cao trong các học sinh tại Quận hạt Santa Clara 
(13.9%) do tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao.  

 1 trong 4 cửa hàng bán thuốc lá trong Quận hạt Santa Clara nằm trong phạm vi 2 khu nhà cách 
trường học. 

 23% số người bán lẻ cho biết đã bán thuốc lá bất hợp pháp cho những người trẻ dưới độ tuổi được 
phép sử dung.  

 Một phần ba (35.2%) các học sinh lớp 8 chưa thử sử dụng thuốc lá có suy nghĩ sẽ thử sử dụng 
trong tương lai.  

 Các học sinh lớp 8 suy nghĩ nhiều nhất về thuốc lá điện tử (26.9%) và thuốc lá (22.7%)  
 
Những điếu thuốc điện tử này nhìn như thế nào? Nhấn vào đây để biết các sản phẩm thuốc lá điện tử. 
 
Những buổi Hội thảo Phụ huynh sắp tới 
Những điều phụ huynh cần biết về việc trẻ vị thành niên sử dụng thuốc lá điện tử & cần sa? 
Ngày 10 tháng 10, 2019 
6:00-7:00 tối 
Tìm hiểu thêm 
 
Hội thảo Nhận biết các chất Ma túy 
Ngày 6 tháng 11, 2019 
8:00-9:00 sáng 
Trường cấp hai Sylvandale 
653 Sylvandale Avenue 
 
Hội đồng Giáo dục Nghị quyết được thông qua vào ngày 25 tháng 6, 2019 để hỗ trợ cho hành động của 
chính quyền địa phương để ngăn chặn và giảm tỷ lệ người trẻ sử dụng thuốc lá thông qua việc giới hạn 
việc mua bán. Đọc thêm bằng các nhấn vào đây.  

https://www.sccgov.org/sites/phd/hi/tf/Pages/tobacco-free-home.aspx
https://static1.squarespace.com/static/5914b24d1b631bf77cd25ed5/t/5d51a40ddbd4dc0001406e10/1565631508091/generation_final.pdf
https://tupe.sccoe.org/home/Documents/Fall%202019%20Parent%20Workshop.pdf
https://go.boarddocs.com/ca/fmsd/Board.nsf/files/BDCTBW76A1C2/$file/Resolution%20Preventing%20Youth%20Access%20To%20and%20Use%20of%20Tobacco.pdf

