
وافقة إلعطاء ومشاركة املعلومات إقرار ب امل

 وآلبائهم / واألوصياء  13إلى  9لألطفال من 
ً
عاما

الشباب  على  تأثير الدراسة استقصائية حول 

جدول  الجابات من خالل كل ال  يتم تجميعس"، الشباب على تأثيرال حول ستقصائية ال دراسة ال“في املشاركة بالسماح لطفلي مجرد ب أتفهم أنه

حياة أفضل لجميع األطفال لرتقاء بحاولة اجامعة واترلو ملللصحة املتكاملة في الكندي واملؤشر منطقة واترلو  فيشباب والألطفال ل يتخطيطال

 .والشباب في منطقة واترلو

  تطوعيةستقصائية ال دراسة هذه ال فية األطفال مشاركفهم أن تأ
 
وسيتم تجميع كافة النتائج بحيث  ،سريةمع اجاباتهم ب التعاملسيتم كما  تماما

في الجابة   يمكنه تخطي أي سؤال ل يرغبدراسة كما  في أي وقت أثناء ال  عنوانهأو    هاسمفلن يطلب منه الكشف عن  طفلي.  ل يتم الكشف عن هوية  

فكلما كانت لدينا معلومات أكثر، كلما تشكل لدينا فهم أفضل  املعلومات،جمع مزيد من هو  تم طرحهاالتي  كل األسئلةالهدف من أن فهم تعليه. أ

  ألطفال والشباباطبيعة حياة ل
 
 .ئيةالدراسة الستقصاهذه شاركة طفلي في ملمخاطر معروفة أو متوقعة أي وجد يل بأنه  علما

الدراسة خالل عدم تقديم ويمكن النسحاب من املشاركة بكل بساطه من ستقصائية ال دراسة هذه اليمكن لطفلي أن يغير رأيه بشأن املشاركة في 

جابات ال   طريقة ملعرفة يوجد لدينا أي  املوافقة ألنه لهذه    سحب  ركقدو مبلن يكون    ،هسالهذا الستطالع وإر   ستكمالابمجرد  ولكن  .  الستقصائية

 التخلص من    يتمس  ذلك،سنوات. بعد    10ملدة ل تقل عن    الستطالعهذا    علىجابات  ال و بيانات  بال  طفلك. سنحتفظالتي قدمها  
 
 جميع البيانات وفقا

هذا   سيكون النتهاء من اعداد هذا التقرير، بمجرد و تقرير موجز. الدراسة الستقصائية لعمل  لسياسة جامعة واترلو. سيتم استخدام نتائج

 امللخص متاح
 
 .شبابوالألطفال ل يتخطيطالجدول ال لك ولطفلك على موقع ا

املؤشر الكندي للصحة املتكاملة  ومعاملعنيين  لستخدام إجابات طفلي ومشاركتها مع شركائهم والشباب الذنالجدول التخطيطي لألطفال  أمنح

 .التقرير املوجزاعداد لغرض في جامعة واترلو 

 :بالنظر إلى املعلومات أعاله

 
 
كما أنني  إجراء يتعلق باستخدام هذه املعلوماتأي  اتخاذأو من طلبات  أو مطالباتألطفال والشباب من أي ل يتخطيطالجدول خلى مسؤولية الأ

 :لستخدامات التاليةفي ا التخلص منهاثم جمعها وتخزينها تم  والتي طفلي املعلومات التي قدمها  القرار استخدامهذا أمنح بموجب 

واترلو جودةساعدة في تحسين امل (1  .حياة األطفال والشباب في منطقة 

 .الفجواتوسد معالجة على  يساعدبشكل إعداد تقرير يعكس احتياجات األطفال والشباب   (2

واترلو لاملتكاملة  حةصلكندي للاملعلومات في املؤشر ا استخدام (3 .صحة املتكاملةث حول الابحزيد من ال عمل املفي جامعة 

الستخدامات املقترحة املعلومات وتفهمت  مشاركةونموذج  املوافقةالخاصة بإقرار ملعلومات املوجودة في الصفحة واطلعت على اقرأت أؤكد أنني 

.الشباب على تأثيرالالدراسة الستقصائية حول بوأوافق على هذه الشروط املتعلقة أتفهم . تمعلومالل
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