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 نیوالد تی: فرم رضا(BCدر بریتیش کلمبیا ) سالمت نوجواناننظرسنجی 

 

 ،سرپرست محترم /نیوالد

 

بار کیاست که هر پنج سال  BC مستقر در هیریموسسه خ (McCreary Centre Society« )یکرمرکز مک انجمن»

جوانان در جامعه شما نوبهبود سالمت  یبرا ینظرسنج جیدهد. نتایرا انجام م «ایکلمب شیتیبردر سالمت نوجوانان نظرسنجی »

ها استفاده برنامه یابیو ارز یزیربرنامه یطالعات براین ااز ا هاانجمن، دولت و هامدرسهشود. یاستفاده م BC و سراسر

 کند.می نیمأت BC ولتد را ینظرسنج نیاهزینه کنند. یم

 از ایکلمب شیتیبردر آموز دانش ۳۰٫۰۰۰از شیب شرکت کند.جوانان نوسالمت  ینظرسنج تا در دعوت شده استتان فرزند کالس

  ۴۵تا  ۳۰ حدود آموزاندانش شتریببرای  ی. نظرسنجانددر این نظرسنجی دعوت شدهشرکت هفتم تا دوازدهم برای  یهاکالس

 یبه نظرسنج وندیپ ایها یپرکنند. نظرسنج نیآنال ای یرا به صورت کاغذ ینظرسنجتوانند میآموزان کشد. دانشیطول م قهیدق

 خواهد داد.ارائه  یک پرستار را

خشونت  ،صدمات ،یو جنس یروان ،ی. سالمت جسمشماستفرزند  یمدرسه، جامعه و افراد زندگباره در ینظرسنج هایپرسش

همچنین  شود.را هم شامل می هیو تغذ ،خواب ،یورافن ،اوقات فراغت یهاتیفعال مخدر، مواد ریمصرف الکل و سا ،ضیو تبع

 شود.هم پرسیده می ۱۹-کووید مربوط بهپرسش چند 

نظر ها پاسخ دهد صرفبه آن خواهدیه نمهایی کاز پرسش تواندی، مدر این نظرسنجی حق انتخاب داردشرکت  برای تانفرزند

 یگرید تیفعال کننددر نظرسنجی شرکت نمیکه  یآموزانبه دانشمعلم کالس را متوقف کند.  ینظرسنج هر وقت خواستکند، و 

 .خواهد کرد یرویپایمنی دررابطه با کووید  یهاپرستار از پروتکلدر مدرسه، اختصاص خواهد داد. 

در  تیفرم رضا لیلطفاً با تکمدارد.  ازینهم شما  تیبه رضا است، منطقه مدرسه یبه شرکت در نظرسنج لیفرزند شما ما اگر

 ایرا دارد  یفرزندتان اجازه شرکت در نظرسنج ایآمشخص کنید و بازگرداندن آن به معلم فرزندتان در اسرع وقت،  ،صفحه دو

 .ریخ

 نظرسنجی محرمانه است

بالقوه  ییشناساقابل ها، هرگونه اطالعات پاسخ لیوتحلهیاز تجزپیش. شودنمیثبت  ینام چیمحرمانه و ناشناس است. ه ینظرسنج

 میتصم یآموزحال، اگر دانشنی. باامرتبط کند یآموز خاصها را به دانشتواند پاسخیکس نمچیحذف خواهد شد. ه یاز نظرسنج

فکر  یرساندن به کس بیآس ای یبه خودکش ایقرار گرفته  تیکه مورد آزار و اذ دید و بگونویسب ینام خود را در نظرسنج بگیرد

 .میکودک گزارش کن یستیبهز نمایندگانموضوع را به  نیا دی، باکندمی

خواهند داشت. تمام  یها دسترسیبه نظرسنج UBCو « کریریانجمن مرکز مک»مرتبط با  دهیدآموزش پژوهشگران فقط

شده با رمزعبور در کانادا محافظت یهاانهیرادر و  «کریریمک»در  منطور ا( بهنیو آنال ی)کاغذ ینظرسنج یاصل یهانسخه

شده با محافظت یهاانهیدر را و منا هایداده گاهیدر پا ینظرسنج یها. پاسخشوندبرده می نیاز ب سال ۵از پسشوند و یم رهیذخ

 به ینظرسنج جینتا یواقع یهاها و برگهگزارش .شوندیم رهیذخ  ندهیاستفاده در آ یبرا« کریریمک»رمز عبور در 

www.mcs.bc.ca  خواهد شدارسال. 

 مزایاخطرات و 

 نیتضم اوبرد. اگر فرزند شما شرکت کند، مشارکت  دینخواه یسوددر این نظرسنجی از شرکت کردن  ما  یفرزندتان مستق ای شما

است کمک  ازیکه ن ییدر جا رییتغ جادیا شنیده شده است و برایها خدمات و برنامه یزیرجوانان در برنامهنوصدای کند که یم

فرزندتان ممکن است  ایفرزند شما نگاه کند،  یهابه پاسخ یگرید موزآخطر وجود داشته باشد که دانش نید. ممکن است انکنیم

به هرگونه سوال  ییپاسخگو ی. پرستار براداشته باشداسترس  ای یناراحت احساسو  استحساس  هاپرسشاز یاحساس کند برخ

آموزان داده به دانش یبانیخدمات پشت برای با اطالعات تماس یکارت نیدردسترس خواهد بود. همچن آموزاندانش ینگران ای

 خواهد شد.
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 ای یدر مورد حقوق خود نگران ،مطالعه نیشرکت در ا هنگام هتجرب ایو/ پژوهشکننده در عنوان شرکتفرزندتان به ایشما  اگر

است و   UBC Office of Research Ethicsدر  تماس بگیرید که« کنندگان در پژوهششرکت تیخط شکا»با  د،یدار یتیشکا

        نگایبا شماره تلفن را ای دیبزن لیمیا RSIL@ors.ubc.caبه  هستید اگر راه دور .است ۸۵۹۸-۸۲۲-۶۰۴ تلفن آن شماره

 .دیریتماس بگ ۱-۸۷۷-۸۲۲-۸۵۹۸

ما  تیسااز وب دیتوانیم د،یخواهیم «کریرانجمن مرکز مک» ای یدر مورد نظرسنج یشتریاطالعات ب اگر

(www.mcs.bc.caد )تیاسم یبا آن دیتوانیم تیشکا ای ی، نگرانپرسشدر صورت داشتن  نی. همچندیکن دنی (Annie Smit )

 .دیریتماس بگ ریزبه نشانی 

 ارادتمند شما،

 [امضا]
 دکتر آنی اسمیت

 کریریمدیر اجرایی، انجمن مرکز مک
 استادیار دانشکده پرستاری

 دانشگاه بریتیش کلمبیا
annie@mcs.bc.ca 

 ۲۲۵داخلی  ۶۰۴-۲۹۱-۱۹۹۶
 

 [امضا]
 دکتر الیزابت ساویک

 استاد ممتاز دانشگاه، دانشکده پرستاری
 دانشگاه بریتیش کلمبیا

 کریریمدیر پژوهشی، انجمن مرکز مک
esaewyc@mcs.bc.ca 

 ۲۲۳داخلی  ۶۰۴-۲۹۱-۱۹۹۶
 

 «کانادا یبهداشت قاتیمؤسسه تحق»از  Saewycدکتر  

(CIHR و )«برای پشتیبانی  «کانادا یآژانس بهداشت عموم

 کرده است. افتیدر یمطالعه کمک مال نیدر ا خودنقش 
 

 

 

  ___________________________________________   آموزنام دانش

 __________________   کالس

  شرکت کند. ۲۰۲۳در سال « ایکلمب شیتیبردر سالمت نوجوانان نظرسنجی  »دهم تا در فرزندم اجازه میبه 
 دهم در این نظرسنجی شرکت کند.به فرزندم اجازه نمی 

 _______________________________________________   امضای والد/ سرپرست

 ____________________________________________________   تاریخ

 ______________________________________   ]اگر به انگلیسی با حروف بزرگ[ نام والد/ سرپرست
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