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تاثیر نظر سنجی در بین نوجوانان
من آگاه هستم که با اجازه دادن به فرزندم جهت شرکت در " تاثیر نظرسنجی در بین نوجوانان " ( نظر خواهی در مورد بهزیستی
کودکان و نوجوانان) ،پاسخ های آنها توسط برنامه ریزی کودکان وجوانان  -چیلدرن اند یوث پلننیگ تیبل ( ،سی وای پی تی) و
فهرست شاخص بهزیستی کانادا -کنیدین ایندکس آو ولبیینگ (سی آی دبلیو)  ،در دانشگاه واترلو در جهت تالش برای ساختن زندگی
.بهتربرای تمامی کودکان و نوجوانان در ناحیه واترلو جمع آوری شده است
من آگاه هستم که شرکت آنها به صورت کامال داوطلبانه است .تمام یافته ها به گونه ایی تدوین میشوند که فرزند من قابل شناسایی
نباشد .در هیچ کجا ی نظرسنجی نام و آدرس آنها پرسیدن نمی شود .تصدیق میکنم که برخی سواالت برای پاسخگویی از طرف
کودکان مشکل میباشد؛ برای مثال بعضی از سواالت درمورد اینکه آیا فرزند شما رفتارهای قلدرمآبانه را تجربه کرده است (بولی
).اینگ) و یا سواالتی در مورد اینکه آیا آنها خود در رفتارهای خطرناک دخیل بوده اند (برای مثال  ،استفاده از مواد مخدر
آنها میتوانیداز پاسخگویی به هر سوالی که به آن تمایل ندارید خواداری نمایند .من آگاه هستم که تمامی این سواالت پرسیده میشود تا
.با جمع آوری اطالعات بیشتر ،درک بهتری ازچگونکی زندگی کودکان و وجوانان داشته باشیم
فرزند من میتواند نظر خود را به سادگی با عدم شرکت خود و ارسال نکردن این نظرسنجی تغییر دهید .زماینکه نظرسنجی را
ارسال کرد ،دیگر امکانی برای باز پس گیری رضایت خود وجود ندارد زیرا هیچ راهی وجود ندارد تا ما متوجه شویم که کدامیک از
پاسخ ها مربوط به فرزند شماست .ما این اطالعات را به مدت حداقل ۱۰سال نگه داری خواهیم کرد .از نتایج این نظر سنجی گزارس
خالصه ایی تهیه میشود .بعد از آماده شدن این خالصه ،در وبسایت سی وای پی تی درپاییز آینده در دسترس شما و فرزند شما قرار
.خواهد گرفت
من به سی آی دبلیو در دانشگاه واترلو اجازه میدهم تا با جمع آوری پاسخ های فرزند من در جهت تدوین گزارش خالصه شده  ،برای
مشارکت با سی وای پی تی و شرکایشان  ،استفاده نمایند
:با توجه به اطالعات داده شده در باال
با ارایه این رضایت ،من از حقوق قانونی خود چشم پوشی نمیکنم و یا موسسات را آزاد از مسیولیت های قانونی وحرفه ای خود
نمیدانم .بدینوسیله من به استفاده ،جمع آوری ،ذخیره و مرتب سازی اطالعات فراهم آورده شده توسط فرزند خود  ،به منظور استفاده
:های زیر اجازه میدهم
جهت کمک به کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در ناحیه واترلو؛ ( )۲جهت توسعه دادن گزارشی که )(۱
منعکس کننده نیازهای کودکان و جوانان و کمک در جهت درشناسایی کمبودها میباشد ؛ ( )۳جهت استفاده
.کندین ایندکس آو ولبینگ در دانشگاه واترلو به منظور تحقیقات بیشتر در مورد بهزیستی
)این مطالعه از طریق کمیته تحقیقات اخالق در دانشگاه واترلو بررسی و مجوز اخالقی دریافت نموده است (او آر ایی ۴۳۱۹۶#
چنانچه سوالی در باره کمیته دارید با دفتر تحقیقات اخالقی با شماره  ۱-۵۱۹-۸۸۸۴۵۶۷و با داخلی ۳۶۰۰۵و یا با
.ore-ceo@uwaterloo.caتماس حاصل نمایید
من تایید میکنم که اطالعات مندرج در ضمیمه مربوط به این رضایتنامه و فرم انتشار را خوانده ام و متوجه کاربردهای پیشنهادی از
.اطالعات میباشم.من به شرایط مربوط به تاثیر نظرسنجی در بهزیستی کودکان و نوجوانان آگاه بوده وآن را قبول مینمایم
با ارسال داوطلبانه این پرسشنامه ،من موافقت خود را با شرکت فرزندم درنظر سنجیی درباره بهزیستی کودکان و نوجوانان اعالم
.مینمایم

