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جوانان  تاثير گذاری بر در مورد  نظرسنجی 

توسط   آنهاجوانان " ، پاسخ های  تاثير گذاری برنظرسنجی در مورد شرکت در " جهت اجازه دادن به فرزندم که با هستم آگاهمن 
وجوانان  و فهرست شاخص بهزيستی کانادا ، چيلدرن اند يوث پلننيگ تيبل ، (سی وای پی تی) اند کندين   جدول برنامه ريزی کودکان

کودکان و نوجوانان در ناحيه واترلو جمع   تمامی یايندکس آو ولبيينگ، در دانشگاه واترلو در جهت تالش برای ساختن زندگی بهتربرا
 آوری شده است. 

  محرمانه خواهد بود. تمام يافته ها به گونه ايی است که آنها به صورت کامال داوطلبانه است و پاسخ های آنهاشرکت هستم که  آگاهمن 
ميتوانيداز پاسخگويی به هر   آنها يدن نمی شود. پرسآنها نام و آدرس  سنجیشناسايی شوند. در هيچ کجا ی نظر  دنميتوان  فرزند من  

   اطالعات بيشتر، جمع آوری  با   پرسيده ميشود تا تمامی اين سواالت هستم که  آگاه  من .ندسوالی که به آن تمايل نداريد خواداری نماي 
در اين  فرزند من همکاری  ی راوجوانان داشته باشيم. هيچ خطر پيش بينی نشده ايی ب درک بهتری ازچگونکی زندگی کودکان و  

 نظرسنجی وجود نخواهد داشت.  

نظرسنجی را   زماينکه  اين نظرسنجی تغيير دهيد. ارسال نکردن  عدم شرکت خود و با نظر خود را به سادگی فرزند من ميتواند
تا ما متوجه شويم که کداميک  رد وجود نداهيچ راهی  زيرا به  دد، ديگر امکانی برای باز پس گيری رضايت خود وجود ندارارسال کر

سال نگه داری خواهيم کرد. بعد از آن، طبق خط مشی  ١٠شماست. ما اين اطالعات را به مدت حداقل   فرزند  از پاسخ ها مربوط به
بود ميشود. از نتايج اين نظر سنجی  گزارش خالصه شده ايی تهيه ميشود که اين خالصه در  دانشگاه واترلو تمام اين اطالعات نا

قرار خواهد گرفت.  و فرزند شما  وبسايت سی وای پی تی در دسترس شما  

در   وبه اشتراک گذاشتن آنهابا شرکايشان و همچنين  سی آی دبليو فرزندم من به سی وای پی تی به منظور استفاده  از پاسخ های 
 دانشگاه واترلو به منظورگردآوری گزارش خالصه شده، اجازه ميدهم . 

اطالعات داده شده در باال:  به   با توجه   

، آزاد   اين اطالعاتز ی در ارتباط با استفاده االيت عفهرگونه ادعا ، درخواست، و جهت من ،چيلدرن اند يوث پلنينگ تيبل را،  
  به منظور فرزند خود ،فراهم آورده شده توسط  ميگذارم. بدينوسيله من به استفاده، جمع آوری، ذخيره و مرتب سازی اطالعات  

: استفاده های زير اجازه ميدهم  
و دگی کودکان و نوجوانان در ناحيه واترل) جهت کمک به کيفيت زن١  
جهت توسعه  دادن گزارشی که منعکس کننده نيازهای کودکان و جوانان و درجهت کمک در بيان شکاف ها باشد.  )٢  
)جهت استفاده کندين ايندکس آو ولبينگ در دانشگاه واترلو به منظور تحقيقات بيشتر در مورد بهزيستی ٣  

اطالعات مندرج در ضميمه مربوط به اين رضايتنامه و فرم انتشار را خوانده ام و متوجه کاربردهای پيشنهادی از  من تاييد ميکنم که 
قبول مينمايم.بوده و   آگاه را جوانان   ی رورسنجی درمورد تاثير گذاری برنظشرايط مربوط به  به  اطالعاتم ميباشم.من  

 * لطفا  
 توجه داشته باشيد که نظر سنجی به 

زبان انگليسی ميباشد  


