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 : استمارة موافقة ولي األمر 2023دراسة استقصائیة عن صحة المراھقین في بریتیش كولومبیا 

 ولي األمر/الوصي العزیز، 
ھي مؤسسة خیریة مقرھا في بریتیش كولومبیا وتقوم بعمل دراسة استقصائیة عن صحة   McCrearyإن جمعیة مركز 

المراھقین في بریتیش كولومبیا كل خمس سنوات. تُستخدم نتائج الدراسة لتحسین صحة الشباب في مجتمعك وفي كافة أنحاء  
ل حكومة بریتیش كولومبیا. تستخدم المدارس والحكومة والمجتمعات المعلومات ألغراض التخ طیط وتقییم البرامج. تمّوِ

 بریتیش كولومبیا الدراسة. 

طالب من بریتیش  30000فصُل طفِلك مدعوٌّ للمشاركة في ھذه الدراسة االستقصائیة عن صحة الشباب. ندعو أكثر من 
ى الدراسة إما  دقیقة. سیجیب الطلبة عل  45-30تستغرق الدراسة من معظم الطلبة  للمشاركة. 12وحتى  7كولومبیا من الصف 

 ورقی�ا أو عبر اإلنترنت. ستقدم ممرضة الدراسات أو رابًطا شبكیًا للدراسة. 

تتناول أسئلة الدراسة أموًرا متعلقة بالمدرسة والمجتمع واألشخاص في حیاة طفلك؛ والصحة البدنیة والعقلیة والجنسیة،  
واألنشطة الترفیھیة، والتكنولوجیا، والنوم، والتغذیة. ھناك  واإلصابات، والعنف أو التمییز، واستخدام الكحول أو مواد أخرى،

 . 19-بضع أسئلة عن كوفید

سوف یُوِكل مدرُس    یجوز لطفلك إما المشاركة أو تخطي األسئلة التي ال یرغب في اإلجابة عنھا أو إیقاف الدراسة في أي وقت.
 . بروتوكوالت سالمة كوفید المتبعة في المدرسة  الممرضة ستتبع  الفصل إلى الطلبة الذین یختارون عدم المشاركة نشاًطا آخر. 

 لو كان طفلك یرغب في المشاركة في الدراسة االستقصائیة، ستطلب اإلدارة التعلیمیة التي تتبعھا مدرستك أیًضا موافقتك.
یرجى اإلشارة إلى ما إذا حصل طفلك على اإلذن بالمشاركة في الدراسة أم ال من خالل إكمال استمارة الموافقة في الصفحة 

 ، وأعِط االستمارة لمدرس طفلك في أقرب وقت ممكن. الثانیة

 الدراسة االستقصائیة خصوصیة
تسجیل أیة أسماء. ستمحى أیة معلومات من المحتمل أن  الدراسة االستقصائیة خصوصیة وال یَذُكر فیھا الطالب اسمھ. ال یتم 

تحدد الھویة من الدراسة االستقصائیة قبل تحلیل اإلجابات. لن یستطیع أي شخص أن یربط اإلجابات بطالب محدد. لكن لو  
ء شخص ما، یتعین اختار الطالب أن یضع اسمھ على الدراسة االستقصائیة وقال إنھ تُساء معاملتھ أو یفكر في االنتحار أو إیذا

 علینا إبالغ وكاالت رعایة األطفال المعنیة باألمر. 
ھم من یمكنھم الوصول إلى ھذه الدراسات   UBCو McCrearyالباحثون المدربون فقط ممن لھم عالقة بجمعیة مركز 

في حواسب آلیة   McCrearyاالستقصائیة. ستخزن كل نسخ الدراسات االستقصائیة األصلیة (الورقیة واإللكترونیة) بأمان لدى 
أعوام ثم ستُعَدم. تُحفظ إجابات الدراسة االستقصائیة في قواعد بیانات مؤمنة في حواسب  5محمیة بكلمة مرور في كندا لمدة 

استخدامھا مستقبًال. ستُنشر التقاریر ولوائح بیانات نتائج   McCrearyآلیة محمیة بكلمة مرور حتى یمكن لجمعیة مركز 
 .www.mcs.bc.caائیة على  الدراسة االستقص

 المخاطر والمنافع 
لن تستفید أنت أو طفلك مباشرةً من المشاركة. لو اشترك طفلك، فإن مشاركتھ تضمن أن الشباب لھم صوت في التخطیط 

للخدمات والبرامج وسیساعد ھذا على إحداث تغییر حیثما كان مطلوبًا. قد تكون ھناك خطورة أن یختلس أحد الطالب النظر  
عض األسئلة حرجة ویشعر بالقلیل من عدم االرتیاح أو التوتر. ستكون الممرضة متاحة إلى إجابات طفلك أو قد یشعر أن ب

لإلجابة عن أیة تساؤالت أو مخاوف لدى الطالب. یُعطى للطالب أیًضا بطاقة بھا معلومات لالتصال بخدمات الدعم. 
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لو كان لدیك أنت أو طفلك أي مخاوف أو شكاوى عن حقوقك كمشارك في البحث و/أو خبراتك أثناء المشاركة في ھذه  
أو عبر البرید  8598-822-604 ألخالقیات البحث على رقم   UBCالدراسة، اتصل بخط شكوى المشاركین في البحث بمكتب 

 .  8598-822-877-1أو اتصل بالرقم المجاني RSIL@ors.ubc.caاإللكتروني لو كانت المسافة طویلة على 
، یمكنك زیارة موقعنا  McCrearyلو كنت ترغب في المزید من المعلومات عن الدراسة االستقصائیة أو جمعیة مركز 

على العنوان التالي لو كانت لدیك أیة   Annie Smithیمكنك أیًضا االتصال بآني سمیث  .(www.mcs.bc.caاإللكتروني (
 و بواعث قلق أو شكاوى.تساؤالت أ

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

     

 
    

 
 
 

 الصف   _______________   اسم الطالب__________________________________  
 

 . 2023أعطیت لطفلي اإلذن بالمشاركة في الدراسة االستقصائیة لصحة المراھقین ببریتش كولومبیا  ☐
 

 لم یحصل طفلي على إذني بالمشاركة في الدراسة االستقصائیة.  ☐
 

 _ التاریخ  ___________        ____________________ توقیع ولي األمر/الوصي   _____________
 

 صي كتابةً   _______________________________ اسم ولي األمر/الو
 

 Dr. Annie Smithد/ آني سمیث 
 McCrearyالمدیرة التنفیذیة لجمعیة مركز  

 أستاذ مساعد بمدرسة التمریض، 
 جامعة بریتیش كولومبیا          

annie@mcs.bc.ca                            
604-291-1996                ext. 225     

 Dr. Elizabeth Saewycد/ إلیزابیث سایویك 
، جامعة بریتیش  أستاذة جامعیة متمیزة، مدرسة التمریض

 كولومبیا 
 McCrearyمدیرة األبحاث في جمعیة مركز 

esaewyc@mcs.bc.ca 
604-291-1996                ext. 223 

 
لكندیة للبحث الصحي  المعاھد ا د/ سایویك على ِمنح من حصلت

)CIHR  ومصلحة الصحة العامة بكندا تمّول دورھا في ھذه (
 الدراسة. 


