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والدین/سرپرست گرامی،

موضوع: نظرسنجی سالمت نوجوانان بی سی 2018

 کالس فرزند شما به صورت تصادفی برای شرکت در یک نظرسنجی سالمت جوانان انتخاب شده است. اجنمن مرکز مک کریری 
 )McCreary Centre Society( یک سازمان نیکوکاری در بی سی است. ما این نظرسنجی را هر پنج سال یک بار اجنام می دهیم. 

مدارس، دولت، و شهرهای استان از این اطالعات برای برنامه ریزیهایشان استفاده می کنند.

 ما بیش از 400،000 دانش آموز کالس های 7 تا 12 در بریتیش کلمبیا را دعوت می کنیم تا شرکت کنند. فرزند شما می تواند شرکت کند یا نکند. 
 اگر فرزند شما بخواهد شرکت کند، ناحیه ی آموزش و پرورش مربوط به مدرسه شما نیاز به رضایت شما دارد. برای دانش آموزانی که شرکت نکنند 

یک فعالیت جایگزین توسط معلم کالس در نظر گرفته خواهد شد.

تکمیل این نظرسنجی حدود 40-30 دقیقه زمان نیاز دارد. یک پرستار پرسش نامه ها را پخش می کند و دانش آموزان خودشان آنها را تکمیل می کنند. 
موضوع پرسش ها شامل احساس درباره مدرسه، خانواده، سالمت جسمی و روانی، سالمت جنسی، مصرف مواد، آسیب ها و فعالیت ها، خشونت و 

تبعیض، و استفاده از فناوری است.

این نظرسنجی محرمانه و بدون نام است. دانش آموزان نام خود را روی پرسش نامه منی نویسند. هیچکس نخواهد توانست پاسخ ها را به دانش آموز 
 خاصی مرتبط کند. البته اگر دانش آموزی نامش را روی پرسش نامه بنویسد و بگوید که مورد سوء استفاده قرار گرفته یا به خودکشی فکر می کند، 

ما باید این مسئله را برای حفظ سالمت او گزارش کنیم.

فقط کارکنان و پژوهشگران مرتبط با اجنمن مرکز مک کریری به پرسش نامه ها دسترسی خواهند داشت. ما پرسش نامه ها را حداقل به مدت 5 سال 
در دفاتر اجنمن مرکز مک کریری به صورت حفاظت شده نگهداری می کنیم و سپس آنها را امحا می کنیم. داده های الکترونیکی برای مدت بیشتری 

نگهداری خواهد شد. گزارش ها و گزاره برگهای نتایج نظرسنجی در وبسایت www.mcs.bc.ca منتشر خواهد شد.

شما یا فرزندتان بهره ی مستقیمی از شرکت در این نظرسنجی منی برید، اما اگر شرکت کنید، مطمئناً صدای جوانان در برنامه ریزی خدمات شنیده 
خواهد شد و به ایجاد تغییر در موارد الزم کمک خواهد منود. این احتمال وجود دارد که دانش آموز دیگری پاسخ های پسر یا دختر شما را نگاه کند یا ممکن 
است ایشان احساس کنند برخی پرسش ها حساسیت آفرین است. پرستار آماده پاسخگویی به هرگونه پرسش یا نگرانی احتمالی دانش آموزان است. 

همچنین کارتی به دانش آموزان داده می شود که حاوی اطالعات برای خدمات حمایتی است.

فهرستی از موضوعات پرسش ها و دالیل پرسیدن آنها در وبسایت ما )www.mcs.bc.ca( وجود دارد. شما همچنین می توانید نسخه ای از نظرسنجی را 
در دفتر مدیر مدرسه مشاهده کنید. اگر در مورد حقوق فرزند خود به عنوان شرکت کننده در نظرسنجی و/یا جتربه خود هنگام شرکت در این مطالعه 

نگرانی یا شکایتی دارید، با خط شکایت شرکت کنندگان در دفتر اخالقیات پژوهش UBC به شماره ی 8598-822-604 متاس بگیرید یا اگر از راه دور 
هستید به آدرس RSIL@ors.ubc.ca ایمیل بفرستید یا با شماره رایگان 8598-822-877-1 متاس بگیرید.

با تشکر،

دکتر الیزابت ساویس، مدیر پژوهش، اجنمن مرکز مک کریری و  آنی اسمیت، مدیر اجرایی    
UBC استاد، دانشکده پرستاری اجنمن مرکز مک کریری     
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نام دانش آموز ____________________________________ پایه حتصیلی _______________

رضایت می دهم که پسر/دختر من در نظرسنجی سالمت نوجوانان بی سی 2018 شرکت کند.  

رضایت منی دهم که پسر/دختر من در این نظرسنجی شرکت کند.  

امضای والدین/سرپرست ____________________________________ تاریخ _______________ 

Parent Consent [Persian]


