
افقة بإقرار    اتتداولهو  املعلوماتملشاركة املو

   18إلى  14من للمشاركين 
ً
 عاما

الشباب  على تأثير الدراسة استقصائية حول 

أنه النفسية  "الشباب على  تأثيرال  حول ستقصائية  ال دراسة  ال“في  املشاركة    علىموافقتي  مجرد  ب  أتفهم  " و )الدراسة الستقصائية حول الصحة 

أند يوث بالنمن خالل    يإجاباتكل    يتم تجميعس  والجسدية املتكاملة لألطفال والشباب(، تين مؤسسة تشيلدرن  فييج  واملؤشر منطقة واترلو    ابل 

 .حياة أفضل لجميع األطفال والشباب في منطقة واترلولرتقاء بحاولة اجامعة واترلو ملللصحة املتكاملة في الكندي 

، وسيتم تجميع كافة النتائج بحيث ل يتم الكشف عن هوية تي أتفهم أن مشارك
ً
. فلن يطلب  املشاركفي هذه الدراسة الستقصائية تطوعية تماما

في أي وقت أثناء الدراسة. وأقر بأن هناك بعض األسئلة قد يصعب اإلجابة عليها والتي منها على سبيل املثال طرح   يأو عنواني الكشف عن اسم ي من

  أي سؤال ل أتخطىأن ني ويمكن  .في بعض السلوكيات الخطرة )مثل تعاطي املخدرات( يألي شكل من أشكال التنمر أو انخراطي ض أسئلة حول تعر 

اإلجابة عليه. أتفهم أن الهدف من كل األسئلة التي تم طرحها هو جمع مزيد من املعلومات، فكلما كانت لدينا معلومات أكثر، كلما تشكل في رغب أ

 لدينا فهم أفضل لطبيعة حياة األطفال والشباب. 

رأيتني  يمكن في  ي  غير  املشاركة  البشأن  من    ي ويمكننستقصائية  ال دراسة  هذه  بساطه  بكل  املشاركة  من  تقديم  النسحاب  عدم  الدراسة  خالل 

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

الدراسة    نتائجاستخدام  وسيتم بعد ذلك    .ذلكسنوات. بعد    10ملدة ل تقل عن    الستطالعهذا    علىجابات  ال و بيانات  بال  . سنحتفظهاتالتي قدم 

 هذا امللخص متاح سيكون النتهاء من اعداد هذا التقرير، بمجرد و تقرير موجز. الستقصائية لعمل 
ً
مؤسسة  موقع  الخريف على هذا  هلالطالع عليا

 تابل.  تشيلدرن أند يوث بالنينج تيابل

مؤسسة تشيلدرن أند يوث  مع ومشاركتهلغرض اعداد التقرير املوجز ي  أمنح املؤشر الكندي للصحة املتكاملة في جامعة واترلو اإلذن لجمع إجابات

 بالنينج تيابل وشركائهم املعنيين. 

:أعالهالواردة بالنظر إلى املعلومات 

حقق )املحققين( أو املؤسسة )املؤسسات( املعنية من مسؤولياتهم  يخلي امل  عن حقوقي القانونية ول   يتنازلإن إعطائي هذا اإلقرار باملوافقة ل يعني  

ص منها. وسيتم  ومن ثم التخلقدمتها  املعلومات التي  املوافقة على جمع واستخدام وتخرين  هذا القرار  أمنح بموجب  كما أنني  ،  القانونية واملهنية

إعداد تقرير يعكس   (2  .حياة األطفال والشباب في منطقة واترلو  جودةفي تحسين    ةاملساعد  (1  :الستفادة من هذه املعلومات على النحو التالي

في جامعة  صحة املتكاملة  لكندي للاملعلومات في املؤشر ا  استخدام(  3  .الفجواتوسد  معالجة  على    يساعدبشكل  احتياجات األطفال والشباب  

 .صحة املتكاملة ث حول الابحزيد من ال عمل املواترلو ل

(. ORE#43196بمراجعة هذه الدراسة التي حصلت بموجبها على الجازة األخالقية رقم ) لقد قامت لجنة القيم واملبادئ األخالقية في جامعة واترلو

-519- 888-4567على الرقم    أخالقيات البحث العلمي لجنة، يمكنك التواصل مع مكتب  طرحها على اإذا كان لديك أي استفسار أو أسئلة ترغب في  

. ceo@uwaterloo.ca-oreاللكتروني  البريدأو من خالل  36005داخلي  1

الستخدامات املقترحة مشاركة املعلومات وتفهمت  ونموذج    الخاصة بإقرار املوافقةملعلومات املوجودة في الصفحة  قرأت واطلعت على اأؤكد أنني  

.الدراسة الستقصائية حول الصحة النفسية والجسدية املتكاملة لألطفال والشباببوأوافق على هذه الشروط املتعلقة  أتفهم  .  الستبيان   تملعلوما

في الدراسة الستقصائية حول تي  مشاركب  املتعلقة  شروطويعتبر إرجاعي لهذه الدراسة الستقصائية طواعية بمثابة تأكيد مني على موافقتي على ال

 . سدية املتكاملة لألطفال والشباب الصحة النفسية والج

mailto:ore-ceo@uwaterloo.ca

