إقرارباملو افقة لتداول املعلومات ومشاركتها
ً
لألطفال من  9إلى  13عاما وآلبائهم  /واألوصياء
دراسة استقصائية حول التأثيرعلى الشباب
أتفهم أنه بمجرد السماح لطفلي باملشاركة في “الدراسة االستقصائية حول التأثير على الشباب" و (الدراسة االستقصائية حول الصحة النفسية
والجسدية املتكاملة لألطفال والشباب) ،سيتم تجميع كل الجابات من خالل مؤسسة تشيلدرن أند يوث بالنينج تيابل في منطقة واترلو واملؤشر
الكندي للصحة املتكاملة في جامعة واترلو ملحاولة االرتقاء بحياة أفضل لجميع األطفال والشباب في منطقة واترلو.
ً
أتفهم أن مشاركة األطفال في هذه الدراسة االستقصائية تطوعية تماما ،وسيتم تجميع كافة النتائج بحيث ال يتم الكشف عن هوية طفلي .فلن
يطلب منه الكشف عن اسمه أو عنوانه في أي وقت أثناء الدراسة .وأقر بأن هناك بعض األسئلة قد يصعب على بعض األطفال الجابة عليها والتي
منها على سبيل املثال طرح أسئلة حول تعرض طفلك ألي شكل من أشكال التنمر أو انخراطه في بعض السلوكيات الخطرة (مثل تعاطي املخدرات).
ويمكن لطفلي أن يتخطى أي سؤال ال يرغب الجابة عليه .أتفهم أن الهدف من كل األسئلة التي تم طرحها هو جمع مزيد من املعلومات ،فكلما كانت
لدينا معلومات أكثر ،كلما تشكل لدينا فهم أفضل لطبيعة حياة األطفال والشباب.
يمكن لطفلي أن يغير رأيه بشأن املشاركة في هذه الدراسة االستقصائية ويمكنه االنسحاب من املشاركة بكل بساطه من خالل عدم تقديم الدراسة
االستقصائية .ولكن بمجرد استكمال هذا االستطالع وإرساله ،لن يكون بمقدورك سحب هذه املوافقة ألنه ال يوجد لدينا أي طريقة ملعرفة الجابات
التي قدمها طفلك .سنحتفظ بالبيانات والجابات على هذا االستطالع ملدة ال تقل عن  10سنوات .وسيتم بعد ذلك استخدام نتائج الدراسة
ً
االستقصائية لعمل تقرير موجز .وبمجرد االنتهاء من اعداد هذا التقرير ،سيكون هذا امللخص متاحا لك ولطفلك في هذا الخريف على موقع مؤسسة
تشيلدرن أند يوث بالنينج تيابل.
أمنح املؤشر الكندي للصحة املتكاملة في جامعة واترلو الذن لجمع إجابات طفلي لغرض اعداد التقرير املوجز ومشاركته مع مؤسسة تشيلدرن أند
يوث بالنينج تيابل وشركائهم املعنيين.
بالنظر إلى املعلومات الواردة أعاله:
إن إعطائي هذا القرار باملوافقة ال يعني تنازلي عن حقوقي القانونية وال يخلي املحقق (املحققين) أو املؤسسة (املؤسسات) املعنية من مسؤولياتهم
القانونية واملهنية ،كما أنني أمنح بموجب هذا االقرار املوافقة على جمع واستخدام وتخرين املعلومات التي قدمها طفلي ومن ثم التخلص منها .وسيتم
االستفادة من هذه املعلومات على النحو التالي )1 :املساعدة في تحسين جودة حياة األطفال والشباب في منطقة واترلو )2 .إعداد تقرير يعكس
احتياجات األطفال والشباب بشكل يساعد على معالجة وسد الفجوات )3 .استخدام املعلومات في املؤشرالكندي للصحة املتكاملة في جامعة
واترلو لعمل املزيد من البحاث حول الصحة املتكاملة.
لقد قامت لجنة القيم واملبادئ األخالقية في جامعة واترلو بمراجعة هذه الدراسة التي حصلت بموجبها على االجازة األخالقية رقم (.)ORE#43196
إذا كان لديك أي استفسار أو أسئلة ترغب في طرحها على الجنة ،يمكنك التواصل مع مكتب أخالقيات البحث العلمي على الرقم -519-888-4567
 1داخلي  36005أو من خالل البريد االلكتروني .ore-ceo@uwaterloo.ca
أؤكد أنني قرأت واطلعت على املعلومات املوجودة في الصفحة الخاصة بإقرار املوافقة ونموذج مشاركة املعلومات وتفهمت االستخدامات املقترحة
ملعلومات االستبيان .أتفهم وأوافق على هذه الشروط املتعلقة بالدراسة االستقصائية حول الصحة النفسية والجسدية املتكاملة لألطفال والشباب.
ويعتبر إرجاعي لهذه الدراسة االستقصائية طواعية بمثابة تأكيد مني على موافقتي على الشروط املتعلقة بمشاركة طفلي في الدراسة االستقصائية
حول الصحة النفسية والجسدية املتكاملة لألطفال والشباب.

