
 

 

 

                                                                  
 
 

 
 حضرة الوالد )الوالدة(/مقدّم الرعاية

 

 (.NSW-CDSأو  New South Wales Child Development Study، رئيس دراسة نمو الطفل في نيو ساوث ويلز )Vaughan Carrاسمي 

 

NSW-CDS  وتعلّمهم وتصرفاتهم  األفرادهي دراسة تشمل الوالية عن نمو الطفل وتهدف إلى التعّرف على العوامل التي تؤثّر على صحة 

 ( UNSWويلز ) . يقوم باإلشراف على هذه الدراسة باحثون في جامعة نيو ساوثخالل فترات المراهقة والبلوغ في مرحلة الحقة

 بالتعاون مع باحثين آخرين في جامعات نيوكاسل وغرب أستراليا وكنتربري )في نيوزيلندا( وبالشراكة مع مؤسسات حكومية تشمل

NSW Department of Education and Communities  وNSW Ministry of Health  

 .NSW Department of Family and Community Servicesو

 

في كل مدرسة ابتدائية في نيو ساوث ويلز هذا العام إلى المشاركة في  6كجزء من هذه الدراسة، سوف تتم دعوة الطالب المسّجلين في الصف 

. والرسالة هذه (MCSأو  the Middle Childhood Survey)الطفولة منتصف استطالع مرحلة استطالع عن صحة الطفل العقلية والنفسية: 

 . 3الفصل  في وقت الصفقد وافق على إجراء االستطالع خالل  ن مدير مدرسة طفلكهي إلعالمك بأ

 

ستساعدك المعلومات التالية على اتخاذ قرار حول ما إذا كنت ترغب في أن يشارك طفلك في االستطالع. إذا لم تقّرر عدم إشراك طفلك فإنه 

 ال خالل الحصة الدراسية في الصف.ستكون له الفرصة أيضاً لتقرير ما إذا كان يودّ المشاركة أو 

 

المؤّشر األسترالي عن األطفال الذين تم تقييمهم باستخدام  طوالنيةضمن دراسة بحثية  صحة الطفل العقلية والنفسيةصورة عن  MCS سيعطي

معلومات  MCSجمع ي. وسوف 2009ولهم المدرسة في عام ( عند دخAustralian Early Development Index)للنمو في المراحل المبكرة 

مباشرة من األطفال عن أفكارهم وأحاسيسهم وأفعالهم وتجاربهم في مرحلة حرجة من النمو بهدف تكوين فهم أفضل الحتياجات األطفال في 

مكن استخدام ولكيفية إمكان تحسين البرامج والسياسات لتعزيز نمو األطفال لغاية مرحلة البلوغ. من المهم أن نالحظ أنه ال يشريحة السن هذه 

MCS  إلعطاء األطفال "أسماًء وصفية" أو لتشخيص أمراض عقلية. وسوف يُكمل معظم األطفالMCS  .في غرفة الصف تحت إشراف معلّميهم

مع  MCSولن يكون هناك باحثون في المدارس، حيث أن االستطالع مصّمم لكي يُكمله الطالب بأنفسهم. في المستقبل، سوف يتم ضم الردود من 

لومات من مؤسسات أخرى عبر عمليات ربط السجالت، علماً بأن البيانات المرتبطة قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر سجالت الطفل مع

)مثل  والوالدَين من دوائر الصحة )مثل مكتب اإلدخال إلى المستشفى(، والتعليم )مثل مهارات القراءة والكتابة والحساب(، واإلنعاش االجتماعي

الهدف طويل المدى المتمثل في تطوير سياسات وبرامج  تحقيق االجتماعية(، والعدل )مثل اإلحصاءات الجنائية(. هذه الروابط ستسّهل الخدمات

 تعّزز نمو جميع األطفال األستراليين بصورة صحية. 

 

بدون ذكر األسماء  NSW-CDSإذ يتم تقديم كل المعلومات التي تُجمع ضمن  سّرية ردود طفلك في كل األوقات:نشدّد على أنه ستتم حماية 

على  وتظل سّرية )ال يمكن الوصول إليها إالّ من جانب فريق البحث(. وسوف يتم اإلبالغ عن أية نتائج من البحث بطريقة ال يمكن معها التعّرف

قلية والنفسية إلى مدير كل مدرسة مشاِركة تلّخص الصحة العات سّرية أي أفراد أو مدارس أو جاليات صغيرة. كما أننا سوف نقدّم مالحظ

    لألطفال في المدرسة المعنية بدون اإلشارة تحديداً إلى المشاركين كأفراد.

 

أو  ( المرفقة وإعادتها إلى معلّم صف طفلك،Opt-Out Formيمكنك ملء استمارة عدم المشاركة ) MCSترغب أن يشارك طفلك في ال إذا كنت 

عد أن يكون طفلك قد أكمل االستطالع، سيكون لديك لغاية بداية الفصل ( اآلن. وحتى بout-optزيارة موقعنا اإللكتروني لطلب عدم المشاركة )

 أجوبة طفلك في االستطالع إلى الباحثين.[ لعدم إشراكه إذا رغبت. سوف يضمن ذلك عدم تقديم 2015 تشرين األول/أكتوبر 16] 4

 

 كانت لديك أية مخاوف بشأن إجراء الدراسة، يمكن توجيهها إلىإذا 

 Ethics Secretariat, The University of New South Wales, SYDNEY NSW 2052  

 (. humanethics@unsw.edu.au؛ البريد اإللكتروني: 6648 9385 [02]؛ الفاكس: 6222 9385 [02]الهاتف: )

 وإذا احتجت إلى أية معلومات إضافية عن أية جوانب من دراسة نمو الطفل في نيو ساوث ويلز، يُرجى االتصال بمدرسة طفلك للمساعدة.

 

 .MCSشكراً لدعمك دراسة 

Vaughan J. Carr 

 UNSWبروفسور، 
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 معلومات لألمهات واآلباء

 ما هي دراسة نمو الطفل في نيو ساوث ويلز؟

 دراسة  (NSW-CDSأو  New South Wales Child Development Study)دراسة نمو الطفل في نيو ساوث ويلز 

 المؤّشر األسترالي للنمو في المراحل المبكرةعن الصحة العقلية والنفسية لألطفال الذين تم تقييمهم باستخدام  طوالنيةبحثية 

(Australian Early Development Index في عام )المرونة والضعف في . يهدف هذا المشروع إلى رسم أنماط 2009 

 أخرى في مراحل الحقة. يمكنك قراء معلومات مفّصلة عن  تمحّصالت الصحة العقلية والتعليم والعمل ومحّصال

 .our websiteالدراسة في 

 ما هو سبب أهميتها؟

معلومات فريدة وتزيد من إدراك مسارات نمو الطفل التي يمكن استخدامها من جانب المدارس والحكومات  NSW-CDSسوف توفّر 

 والوكاالت/المؤسسات األخرى لتطوير سياسات وبرامج تعّزز نمو جميع األطفال األستراليين بصورة صحية. هذه المعلومات ذات 

 .   وليكون متمتعاً بالصحة والنشاط والمعلوماتخصاً واثقاً وخالّقاً، أهمية قصوى لكي ينمو الطفل ليكون متعلِّماً ناجحاً وش

 ما هو استطالع مرحلة منتصف الطفولة؟

 . وهو يقيس الصحة NSW-CDS( هو أحد مكّونات MCSأو  Middle Childhood Surveyاستطالع مرحلة منتصف الطفولة )

 معلومات مباشرة من األطفال عن  MCSجمع وسوف ي. 2015عام  6العقلية والنفسية لجميع أطفال نيو ساوث ويلز في الصف 

 .أفكارهم وأحاسيسهم وأفعالهم وتجاربهم

  كيف ستُستخدَم المعلومات؟

 ة التي تؤثر على الوالية بأكملها من جانب فريق البحث للتعّرف على عوامل الطفول سيُعّمم على الذي MCSسيتم تحليل المعلومات من 

مع سجالت من  MCS. للقيام بذلك، سيتم ضم بيانات في مراحل الحقة لصحة العقلية ومحّصالت أخرىالمرونة والضعف في محّصالت ا

، وهي بيانات قد تشمل على سبيل المثال ال الحصر سجالت الطفل والوالدَين من دوائر الصحة Record Linkageمؤسسات أخرى باستخدام 

 )مثل مكتب اإلدخال إلى المستشفى(، والتعليم )مثل مهارات القراءة والكتابة والحساب(، واإلنعاش االجتماعي )مثل الخدمات االجتماعية(،

 ة(.  والعدل )مثل اإلحصاءات الجنائي

 هل هذه المعلومات مغفلة الهوية؟
ا بكل تأكيد. إذ ليست في أيٍ من المعلومات التي تقدَّم إلى الباحثين ما يمّكن من معرفتك أو معرفة طفلك. هناك وصف إضافي الحقاً في هذ

 تحديدبطريقة ال يمكن معها  سيتمة نتائج إلى أن اإلبالغ عن أيالمنشور للطريقة التي نتّبعها للحفاظ على سّرية معلوماتك. ويمكنك أن تطمئن 

ً أي أفراد أو مدارس أو جاليات صغيرة    . علنيا

  ؟MCSكيف يتم ملء 

في غرفة الصف باستخدام أجهزة كمبيوتر المدرسة بحيث يتم تسجيل الردود مع إغفال أسماء أصحابها. ولن  MCSسيقوم معظم األطفال بإكمال 

عادة بمرشد دعم في غرفة  حيث أن االستطالع مصّمم لكي يكمله الطالب بأنفسهم. إذا كان طفلك يستعينيكون هناك باحثون في المدارس، 

وسوف تكون هناك صيغة صوتية لالستطالع لألطفال الذين يحتاجون لمساعدة في  نه يستطيع إكمال االستطالع بمساعدة المرشد.الصف فإ

 القراءة. 

  ؟MCSهل على طفلي أن يشارك في 

طوعية تماماً ولألطفال ووالديهم الحرية في عدم المشاركة في الدراسة إذا رغبوا في ذلك. ولن تكون هناك أية نتائج  MCSلمشاركة في ال. فا

سلبية بشأن أي طفل ال يشارك في الدراسة، علماً بأن المعلّمين سيعطون األطفال الذين ال يشاركون في وقت الصف أنشطة بديلة. يجوز لك 

 بواسطة اإلجراءات المبيّنة أدناه.مشاركة طفلك  اختيار عدم

 ماذا يحصل إذا كنت ال أريد طفلي أن يكمل الدراسة؟
 /االنسحاب:"في المدرسة فهناك ثالث طرق يمكنك بها "عدم المشاركة MCSإذا كنت ال تريد طفلك أن يكمل 

 عدها إلى المرفقة بهذا المنشور وأ ”Opt-Out/Withdrawal Form“()اركة/االنسحاب" استمارة عدم المش"وقّع  .1

 معلّم صف طفلك.

 ( عبر موقعنا اإللكتروني.opt out onlineيمكنك عدم المشاركة بواسطة اإلنترنت ) .2

 اتصل بمدرسة طفلك مباشرة هاتفياً أو بالتحدّث إلى معلّم صف طفلك. .3

 ك إشعار عدم المشاركة/االنسحاب قبل االستطالع، سيُعطى طفلك الفرصة لملء االستطالع في غرفة الصف. وإذا إذا لم يتسلّم معلّم طفل

 بأية طريقة من الطرق أعاله ولغاية بدء  MCSغيّرت رأيك بشأن شمل طفلك في الدراسة يمكنك سحب ردود طفلك من قاعدة بيانات بحث 

 عد ذلك التاريخ ستتم إزالة كل األشياء التعريفية من الردود لتقديمها إلى فريق البحث، بحيث . ب(2015تشرين األول/أكتوبر  16) 4الفصل 

 لن يكون باإلمكان بعد ذلك سحب ردود أي طفل محدّد.
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 ما الذي يعنيه ذلك لطفلي؟
لمدى قد ال تؤدي المشاركة إلى أية فوائد مباشرة أو فورية لك أو لطفلك. إالّ أن اإلجابات التي يعطيها طفلك في االستطالع سوف تساعد على ا

الطويل الحكومات والمدارس على تطوير سياسات وبرامج تفيد جميع األطفال األستراليين. وإذا أدى االستطالع إلى أن يفّكر طفلك بأشياء 

 ( لمساعدته في التعامل مع ذلك.supportsمن الدعم )ايقه، هناك أشكال تض

 من يستطيع الوصول إلى البيانات؟

بدون معرفة هوية  MCSبالتعاون مع شركاء الدراسة أو أصحاب المصلحة، الوصول إلى ردود  فقط ، سيكون بإمكان الباحثين الذين يديرون الدراسة

الستخدامها في مشاريع ربط مستقبلية. لالّطالع على معلومات  MCSنة على بيانات أصحابها، وسوف تكون جامعة نيو ساوث ويلز الجهة المؤتمَ 

  .Record Linkage،click hereمفّصلة عن 

  الطفل في نيو ساوث ويلز؟ من الذي يقوم بتنظيم دراسة نمو

 ( وهي تتضّمن التعاون مع جامعات نيوكاسل وغرب UNSWباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز ) NSW-CDSيقوم باإلشراف على 

  NSW Department of Education and Communitiesأستراليا وكنتربري )في نيوزيلندا( وشراكات مع مؤسسات حكومية تشمل 

 للمزيد من المعلومات تفقّد . NSW Department of Family and Community Services و NSW Ministry of Healthو 

 .Who We Areصفحة 

 من يقوم بتمويل البحث؟

 ,the Australian Research Council، منها: NSW-CDS تتولى مصادر مختلفة تقديم الدعم المالي والعيني لـ

 the National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health, ، 

 Ministry of Health ، وNSW Department of Education and Communitiesوبدعم من 

 .Department of Family and Communitiesو

 

 أين يمكنني العثور على المزيد؟

  cds.com.au-http://nswتفقّد موقعنا اإللكتروني: 

  922 901 1800 اتصل بنا على خط معلوماتنا الساخن:

  cds.com.au-info@nswراسلنا على عنوان البريد اإللكتروني: 

  
               
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 في نيو ساوث ويلزدراسة نمو األطفال 
 

NSWCDS 
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 استمارة عدم المشاركة/االنسحاب الخطية للوالدين/مقدّم الرعاية
Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 

 
 من المشاركة في استطالع مرحلة  رغبت في سحب طفلكيُرجى ملؤها فقط إذا 

 (.MCSأو  Middle Childhood Surveyمنتصف الطفولة )
 

 من مؤسسات أخرى. إذا كنت قد قرأت  ووالدَيهفي الصف وربط االستطالع بمعلومات عن الطفل  MCSتشمل المشاركة إكمال استطالع 

 ، يُرجى ملء االستمارة أدناه لسحب MCSتريد طفلك أن يشارك في  ال أو إذا كنت ببساطة نشرة معلومات الوالد )الوالدة(/مقدّم الرعاية

 طفلك من االستطالع وإعادتها إلى مدرسة طفلك قبل إجراء االستطالع.

 

تشرين  16) 4لغاية بدء الفصل  MCSإذا غيّرت رأيك بشأن شمل طفلك في الدراسة يمكنك سحب ردود طفلك من قواعد بيانات بحث 

 (. بعد ذلك التاريخ ستتم إزالة كل األشياء التعريفية من الردود لتقديمها إلى فريق البحث، بحيث لن يكون باإلمكان 2015األول/أكتوبر 

 بعد ذلك سحب ردود أي طفل محدّد. إذا سحبت ردود طفلك سوف يتم سحب بيانات طفلك وإتالفها.

  

 

 ( Middle Childhood Surveyومات المرفقة أو بحثت مشاركة طفلي في استطالع مرحلة منتصف الطفولة )المعل لقد قرأتُ 

 وأنا أطلب عدم جمع أو شمل معلومات بشأن:

 

 

  ....................................................................................................................................................... االسم الكامل للطفل: 

 

 2015 / _____ / _____ تاريخ اليوم:   _____/ _____ / _____  تاريخ ميالد الطفل: 

 

 ة(/مقدّم الرعاية المفّوض:االسم الكامل للوالد )الوالد

 

................................................................................................................................................................................ 

 

  توقيع الوالد )الوالدة(/مقدّم الرعاية:

 

................................................................................................................................................................................ 

 

 فلي وأنه سيتم إعطاء ط (eyMiddle Childhood Survيشارك في استطالع مرحلة منتصف الطفولة )لن بالتوقيع هنا، أفهم أن طفلي 

 حاب من االستطالع ال يمكن أن يحصل إالّ ابتداًء من وقت تنشيط هذه االستمارة في نظام االستطالع على نشاطاً بديالً. أفهم أن االنس

 يؤثر على العالقة مع معلّم طفلي أو مدرسته أو مع جامعة نيو ساوث ويلز. لناإلنترنت وأن مثل هذا االنسحاب 

 


