
 

 

                                                                  
 
 

 
 پدر، مادر / مراقب عزیز،

 

  (New South Wales Child Development Study) نیو سات ویلز نام من واهان کار است و رهبری مطالعات رشد کودک

 را بر عهده دارم.NSW-CDS یا 

 

NSW-CDS آینده روی بهداشت،  که دردر مورد رشد کودک در سراسر ایالت است که هدف آن شناسایی عواملی است  پژوهشی 

 با همکاری  (UNSW)پژوهشگران دانشگاه نیو سات ویلز  گذارد.تحصیل و رفتار در نوجوانی و بزرگسالی تاثیر می

 دانشگاههای نیو کاسل، وسترن استرالیا و کانتربوری )نیو زیلند( و مشارکت سازمانهای دولتی،  پژوهشگران دیگر در
  NSW Department of Education and Communities ،NSW Ministry of Healthاز جمله 

 ند.کناین پژوهش را رهبری می NSW Department of Family and Community Servicesو 

 

 اند دعوت نامنویسی شده 6آموزانی که امسال در همه مدارس ابتدایی نیو سات ویلز در سال بعنوان بخشی از این پژوهش، از دانش

 (the Middle Childhood Survey)  بررسی میانه دوران کودکی خواهد شد که در یک بررسی بهداشت روانی و تندرستی کودک: 

 ن نامه آگاه کردن شما از این است که مدیر مدرسه کودکتان موافقت کرده است این بررسی را در یاشرکت کنند. منظور از  MCS یا

 انجام دهد. 3 ت کالسی در ترماساع

 

 خواهید کودکتان شرکت داشته باشد یا خیر. اگر شما کودکتان را از اطالعات زیر به شما کمک خواهد کرد تاتصمیم بگیرید که می
 بررسی خارج نکنید، او نیز در کالس فرصت خواهد داشت که تصمیم بگیرد در بررسی شرکت کند یا نه.

 

MCS کند که در هنگام ورود می کودکانی تهیهرا برای  روانی و تندرستی کودکبهداشت تصویری از  ،در یک مطالعه پژوهش طولی

 ارزیابی شده بودند. (Australian Early Development Index) شاخص رشد اولیه استرالیابا استفاده از  2009به مدرسه در سال 

MCS گیرد تا اطالعات می تکاملی مرحله حساس مستقیماً از خود کودکان در باره افکار، احساسات، اعمال و تجربیاتشان در یک

تکامل سالم آنها  به منظور پیشبرد ها را ها و خط مشیشود برنامهنیازهای کودکان در این گروه سنی بهتر درک شود و اینکه چگونه می

شود برای "برچسب زدن" به کودکان یا تشخیص یک بیماری نمی MCSمهم است که توجه داشته باشید، از  .بهبود دادتا بزرگسالی 

را در کالس تحت نظارت معلمشان تکمیل خواهند کرد. هیچ یک از پژوهشگران در مدرسه  MCSبیشتر کودکان  روانی استفاده کرد.

از طریق  MCSهای ر آینده پاسخ. دآموزان بتوانند خودشان آن را تکمیل کنندفرم مربوطه طوری طرح شده است که دانش ؛نخواهد بود

فرآیند ارتباط رکوردها با اطالعات سازمانهای دیگر ترکیب خواهد شد؛ اطالعات مرتبط ممکن است شامل این موارد باشد ولی محدود به 

ندن و نوشتن و اینها نیست: سوابق کودک و والدین از ادارات بهداشت )مثالً بستری بودن در بیمارستان(، آموزش )مثالً مهارتهای خوا

های الزم  ها و خط مشیحساب(، رفاه )مثالً خدمات اجتماعی(، و قضائی )مثالً آمار جنایات(. این ارتباطات هدف دراز مدت تهیه برنامه

 کند.برای پیشبرد تکامل سالم همه کودکان استرالیایی را تسهیل می

 

  جمع NSW-CDSهمه اطالعاتی که در  مواقع محفوظ خواهد بود: کنیم که محرمانه بودن پاسخهای کودک شما در همهما تاکید می

ماند )فقط پژوهشگران به آن دسترسی دارند(. کشفیات پژوهش طوری شود و محرمانه باقی میشود به صورت ناشناس ارائه میآوری می

یر هر مدرسه شرکت کننده نیز دای را به مما بازخورد محرمانه گزارش خواهد شد که افراد، مدارس و جوامع کوچک قابل شناسایی نباشند.

کودکان آن  وضعیت بهداشت روانی و تندرستی ای خواهد بود ازخالصه خواهیم داد که بدون مشخص کردن انفرادی شرکت کنندگان،

  مدرسه.

 

را که ضمیمه این نامه است پر کرده و به معلم  (Opt-out form)توانید فرم انصراف شرکت کند، می MCSفرزندتان در  خواهیدنمیاگر 

دهید. حتی بعد از اینکه کودکتان فرم بررسی  )out-opt (دیدن کنید تا هم اکنون انصراف  کالس فرزندتان برگردانید، یا از وب سایت ما

[ وقت دارید که اگر خواستید، منصرف شوید. در اینصورت پاسخهای کودک شما در 2015اکتبر  16] 4را تکمیل کرد، شما تا آغاز ترم 

 اختیار پژوهشگران قرار نخواهد گرفت.
 

 توانید آن را بهای دارید می اگر در باره نحوه اجرای بررسی نگرانی
Ethics Secretariat, The University of New South Wales, SYDNEY NSW 2052  

 [، 02] 9385 6648[، فاکس: 02] 9385 6222بفرستید )تلفن: 

 . شکایات مورد بررسی فوری قرار گرفته و نتیجه آن به آگاهی شما رسانده خواهد شد(. humanethics@unsw.edu.auایمیل: 

 

 رشد کودک نیو سات ویلز نیاز دارید لطفاً برای کمک با مدرسه فرزندتان تماس بگیرید. اگر به اطالعات بیشتری در باره هر جنبه مطالعات

 

 سپاسگزارم MCSبابت پشتیبانی شما از 

 

Vaughan J. Carr 

 UNSW پروفسور، 

http://nsw-cds.com.au/node/41
mailto:humanethics@unsw.edu.au
vaughancarr
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 اطالعات برای والدین

 مطالعات رشد کودک نیو سات ویلز چیست؟

یک پژوهش طولی از بهداشت NSW-CDS یا  (New South Wales Child Development Study)مطالعات رشد کودک نیو سات ویلز 

 (Australian Early Development Index) شاخص رشد اولیه استرالیابا استفاده از  2009که در سال روانی و تندرستی کودکانی است 

آتی در بهداشت روانی، تحصیل، کار و نتایج تهیه الگوی برگشت پذیری و آسیب پذیری برای نتایج هدف از این پروژه  ارزیابی شده بودند.

 بخوانید. ما وبسایتتوانید اطالعات مشروح مربوط به این مطالعه را در دیگر است. شما می

 چرا این مطالعه مهم است؟

NSW-CDS و ادارت / سازمانهای  اطالعات منحصر به فرد و آگاهی بیشتری از مسیرهای تکاملی کودک به دست خواهد داد که مدارس، دولتها

برای پیشبرد تکامل سالم همه کودکان استرالیایی از آن استفاده کنند. این اطالعات برای تبدیل  هاها و برنامه رای تهیه خط مشیتوانند بدیگر می

 کان به یادگیران موفق، افراد مطمئن و خالق، و بزرگساالن سالم، فعال و آگاه بسیار مهم است.شدن کود

 بررسی میانه دوران کودکی چیست؟

است. در این بخش بهداشت روانی و تندرستی  NSW-CDSیک بخش  MCSیا  (Middle Childhood Survey)بررسی میانه دوران کودکی 

از خود کودکان در باره افکار، مستقیماً  MCSشود. کنند اندازه گیری میدر نیو سات ویلز تحصیل می 6در سال  2015ی که در همه کودکان

 گیرد.احساسات، اعمال و تجربیاتشان اطالعات می

 از این اطالعات چگونه استفاده خواهد شد؟

 کودکی که روی دوران شود تا عوامل در سراسر ایالت توسط تیم پژوهش تجزیه و تحلیل می2015سال  MCSاطالعات به دست آمده از 

از طریق   MCSدر آینده موثرند شناسایی شوند. برای این کار، اطالعاتو نتایج دیگر برگشت پذیری و آسیب پذیری برای نتایج بهداشت روانی 

ord LinkageRec اطالعات ممکن است شامل این موارد باشد ولی محدود به اینها نیست: . این شودترکیب می با سوابق سازمانهای دیگر

سوابق کودک و والدین از ادارات بهداشت )مثالً بستری بودن در بیمارستان(، آموزش )مثالً مهارتهای خواندن و نوشتن و حساب(، رفاه 

 ی(، و قضائی )مثالً آمار جنایات(.)مثالً خدمات اجتماع

 آیا این اطالعات ناشناس است؟
 بروشور بیشتر   شود قابل ردیابی به شما یا کودکتان نیست. ما در بخشهای بعدی اینکامالً. هیچیک از اطالعاتی که به پژوهشگران داده می

 توانید مطمئن باشید که کشفیات این مطالعه طوری گزارش خواهد شد داریم. شما میایم که اطالعات شما را چگونه محرمانه نگه میتوضیح داده

 .بود دخواهکه هیچیک از افراد، مدارس و جوامع کوچک قابل شناسایی همگانی ن

MCS شود؟چگونه تکمیل می  

تکمیل خواهند کرد و پاسخهایشان بطور ناشناس ضبط خواهد شد. هیچیک از  را در کالس با استفاده از کامپیوتر MCSبیشتر کودکان 

 . آموزان بتوانند آن را خودشان تکمیل کنندپژوهشگران در مدرسه حضور نخواهد داشت و فرم مربوطه طوری تهیه شده است که دانش

 مک آن شخص تکمیل خواهد کرد. برای کودکانی اگر کودک شما معموالً یک مددکار پشتیبانی در کالس دارد، او فرم بررسی را با ک

 که در خواندن اشکال دارند یک نسخه صوتی فرم بررسی وجود خواهد داشت.

  است؟ MCS آیا فرزند من مجبور به شرکت در

هیچ عواقب منفی  خواهند، در بررسی شرکت نکنند.کامالً داوطلبانه است و کودکان و والدینشان آزادند که اگر نمی MCSنه. شرکت در 

دکانی که در بررسی به کودر کالس فعالیت دیگری را شود وجود ندارد؛ معلمین مطالعه منصرف می برای کودکی که از شرکت در این

 در زیر توضیح داده شده انصراف کودکتان را اعالم کنید.ایی که هتوانید از راهخواهند داد. شما می کنندشرکت نمی

 شود؟زندم فرم بررسی را تکمیل کند چه میاگر من نخواهم که فر

 توانید از آن انصراف / صرفنظر او را اعالم کنید:را در مدرسه تکمیل کند، سه راه هست که می MCSخواهید کودکتان اگر نمی

را که ضمیمه این برگه است پر کرده و به معلم کالس   (”Opt-Out/Withdrawal Form“(فرم "انصراف / صرفنظر"  .1

 کودکتان برگردانید.

 از طریق وب سایت ما انصرافتان را اعالم کنید. )online pt outo( توانید آنالین شما می .2

 صحبت کنید. مستقیماً تلفنی با مدرسه تماس بگیرید یا با معلم کالس کودکتان .3

اگر معلم کالس کودک شما اعالم انصراف / صرفنظر را قبل از انجام بررسی دریافت نکند، فرصت تکمیل کردن فرم بررسی در کالس به 

از هر ( 2015اکتبر  16) 4توانید تا روز شروع ترم کودکتان داده خواهد شد. اگر نظرتان در باره شرکت کودکتان در مطالعه عوض شد می

بعد از این تاریخ، برای ارائه به پژوهشگران همه  در آورید. MCSهای پژوهش پاسخهای کودکتان را از پایگاه داده راههای باال یک از

 عوامل شناسنده از پاسخها برداشته خواهد شد طوریکه برداشتن پاسخهای یک کودک بخصوص دیگر ممکن نخواهد بود.

http://nsw-cds.com.au/
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http://nsw-cds.com.au/node/41


 

 

 معنی آن برای کودک من چیست؟
کن است هیچ نفع مستقیم یا فوری برای شما یا کودکتان نداشته باشد. اما در دراز مدت، پاسخهایی که فرزند شما در فرم بررسی شرکت کردن مم

هایی را تهیه کنند که برای همه کودکان استرالیایی مفید است. اگر این بررسی ها وبرنامه تا خط مشی دهد به دولتها و مدارس کمک خواهد کردمی

 کند با آن برخورد کنید. هست که کمکتان می )supports (هاییکنند، پشتیبانیین شود که کودک شما به چیزهایی فکر کند که ناراحتش میمنجر به ا

 چه کسی به اطالعات دسترسی دارد؟

 دسترسی خواهند داشت و  MCSکنند، به پاسخهای ناشناس تنها پژوهشگرانی که با همکاری شرکا و ذینفعان مطالعه را اداره می

 . برای اطالعات های ارتباطی آینده عمل خواهد کردبرای استفاده در پروژه MCSهای دانشگاه نیو سات ویلز بعنوان نگهبان داده

 کلیک کنید. اینجا geRecord Linkaدر باره  مشروح

  کند؟مطالعات رشد کودک نیو سات ویلز را چه کسی سازماندهی می

NSW-CDS  توسط دانشگاه نیو سات ویلز(UNSW)  رهبری شده و شامل همکاری با دانشگاههای نیو کاسل، وسترن استرالیا 

 ،NSW Department of Education and Communities)نیو زیلند( و مشارکت با سازمانهای دولتی از جمله  و کانتربوری

 NSW Ministry of Health  وNSW Department of Family and Community Services برای آگاهی بیشتر باشد. می 

 ما دیدن کنید. eWho We Arاز صفحه 

 شود؟بودجه این پژوهش از کجا  تامین می

 شود از جملهاز چند منبع تامین می NSW-CDSپشتیبانی مالی و غیر مالی برای 

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

Australian Rotary Health  پشتیبانی از باNSW Department of Education and Communities، 

Ministry of Health  وDepartment of Family and Communities. 

 

 توانم اطالعات بیشتری به دست بیاورم؟از کجا می

 cds.com.au-http://nswاز وب سایت ما دیدن کنید: 

  922 901 1800 بگیرید: با تلفن اطالعات ما تماس 

  cds.com.au-info@nswبه ما ایمیل بفرستید: 

  
               

   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 مطالعه رشد کودک نیو سات ویلز
 

NSWCDS 
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 فرم کتبی انصراف / صرفنظر والدین / مراقب

Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 
 

 در بررسی کودکتان داشتنشرکت خواهید از در صورتی تکمیل کنید که می فقط لطفا  

  صرفنظر کنید MCS یا (Middle Childhood Survey) میانه دوران کودکی
 

در کالس و ارتباط دادن این بررسی با اطالعات کودکان و والدین در سازمانهای دیگر است.  MCSمشارکت شامل تکمیل کردن فرم بررسی 

ً  اید یارا خوانده بروشور اطالعات برای والدین / مراقباگر  شرکت داشته باشد، لطفاً فرم زیر را برای  MCSکودکتان در  خواهیدنمی صرفا

 جام بررسی به مدرسه فرزندتان برگردانید.صرفنظر از شرکت در بررسی تکمیل کرده و قبل از ان

 

( پاسخهای کودکتان را از پایگاه 2015اکتبر  16) 4توانید تا روز شروع ترم اگر نظرتان در باره شرکت کودکتان در مطالعه عوض شد می

همه عوامل شناسنده از پاسخها برداشته خواهد  ،به پژوهشگرانها دادهدر آورید؛ بعد از این تاریخ، برای ارائه  MCSهای پژوهش داده

شد طوریکه برداشتن پاسخهای یک کودک بخصوص دیگر ممکن نخواهد بود. اگر پاسخهای کودکتان را در آورید، اطالعات کودک شما از 

 ها در آورده و نابود خواهد شد.پایگاه داده

 

ام گفتگو کرده (Middle Childhood Survey)ام یا در باره مشارکت کودکم در بررسی میانه دوران کودکی من اطالعات ضمیمه را خوانده

 ، گرفته نشده یا در بررسی گنجانده نشود:نامبرده در زیرمن،  کنم که اطالعات از کودکو درخواست می

 

 

  ................................................................................................................................................................. نام کودک: 

 

 2015 / _____ / _____  تاریخ امروز:   _____/ _____ / _____تاریخ تولد کودک: 

 

 نام کامل پدر، مادر / مراقب مجاز:

 

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

 

 امضای پدر، مادر / مراقب:

 

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

 

و  کرد نخواهدشرکت  (Middle Childhood Survey)کنم که فرزندم در بررسی میانه دوران کودکی با امضا کردن در اینجا، من درک می

دانم که انصراف از شرکت در بررسی فقط از زمانی که این فرم در سیستم آنالین بررسی من میدیگری به او داده خواهد شد.  اینکه فعالیت

 داشت. نخواهد شود ممکن خواهد بود، و این انصراف تاثیری در رابطه با معلم کودکم، مدرسه کودکم یا دانشگاه نیو سات ویلزفعال می
 


