
 

 

 

                                                                  
 
 

 
Поштовани родитељи/старатељи, 
 
Зовем се Vaughan Carr. Спроводим Студију о развоју деце у Новом Јужном Велсу (New South Wales Child 
Development Study или NSW-CDS).  
 
NSW-CDS је студија о развоју деце која се спроводи широм државе и која има за циљ да идентификује факторе 
који утичу на здравље, образовање и понашање деце у каснијим фазама живота, тј. када постану тинејџери 
и одрасли. Студију спроводе истраживачи при Универзитету Новог Јужног Велса (UNSW) у сарадњи са другим 
истраживачима при Универзитетима Newcastle, Western Australia и Canterbury (Нови Зеланд) и у партнерству 
са државним организацијама, укључујући NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health 
и NSW Department of Family and Community Services.  
 
У оквиру ове студије, ученици који су ове године уписани у 6. разред свих основних школа у Новом Јужном 
Велсу биће позвани да учeствују у анкети о менталном здрављу и благостању деце: Анкета о средњем 
детињству (the Middle Childhood Survey или MCS). Овим писмом вас обавештавамо да је директор школе 
вашег детета пристао да се анкета спроведе за време наставе у 3. тромесечју.  
 
Следеће информације ће вам помоћи да одлучите да ли желите да ваше дете учествује у анкети. Ако се ви 
слажете са учешћем вашег детета у анкети, и дете ће имати прилику да одлучи да ли жели да учествује 
у анкети за време наставе или не.  
 
MCS ће сакупљати информације о тренутном стању менталног здравља и благостања деце које ће се добити 
лонгитудалном истраживачком студијом деце на коју се применио Aустралијски индекс за развој деце у раном 
детињству (Australian Early Development Index) када су она почела да похађају школу 2009. MCS ће сакупљати 
информације директно од деце о њиховим мислима, осећањима, поступцима и искуствима у критичној фази 
развоја са циљем да се стекне боље разумевање потреба деце у тој старосној групи, као и како програми 
и смернице могу да буду унапређене да поспеше здрав развој деце све до одраслог доба. Важно је знати да MCS 
не може да се користи за “етикетирање” деце или за постављање дијагнозе менталног обољења. Већина деце ће 
попунити MCS за време наставе под надзором учитеља. Истраживачи неће бити присутни у школама; анкета је 
састављена тако да је ученици сами попуне. Након обављене анкете, одговори дати у MCS-у ће се комбиновати 
са информацијама из других организација процесима повезивања евиденције; повезани подаци могу, између 
осталог, да укључе здравствену евиденцију детета и родитеља (нпр. податке о пријемима у болницу), евиденцију 
образованих установа (нпр. ниво писмености и математичке вештине), податке о контакту са добротворним 
организацијама (нпр. службама у друштвеној заједници) и са правосудним системом (нпр. статистичке податке 
о кривичним делима). Такво повезивање информација ће олакшати дугорочни циљ студије који је увођење 
смерница и програма за унапређење здравог развоја све деце у Аустралији. 
 
Наглашавамо да ће приватност одговора вашег детета све време бити заштићена: све информације које се 
сакупљају у оквиру NSW-CDS-а се дају анонимно и чувају се поверљиво (приступ информацијама има само 
истраживачки тим). Сви резултати истраживања ће бити објављени тако да се појединци, школе и мале 
заједнице неће моћи идентификовати. Ми ћемо такође доставити поверљив извештај директорима свих 
школа које учествују у анкети. Извештај ће резимирати ментално здравље и благостање деце у школи, 
али неће идентификовати појединачне учеснике. 
 
Ако не желите да ваше дете учествује у MCS-у, можете да попуните приложени формулар којим одбијате 
учешће (Opt-Out Form) и да га предате учитељу вашег детета или да формулар за одбијање учешћа (opt-out) 
сада попуните на вебсајту. Чак и након што ваше дете попуни анкету, ако желите, можете да одбијете учешће, 
све до почетка 4. тромесечја [16. октобра 2015.]. Тако одговори у анкети вашег детета неће бити достављени 
истраживачима. 
 
Ако вас било шта забрињава у вези са спровођењем студије, обратите се: Ethics Secretariat, The University 
of New South Wales, SYDNEY NSW 2052 (телефон: [02] 9385 6222, факс: [02] 9385 6648, електронска пошта: 
humanethics@unsw.edu.au). Жалбе ће се благовремено размотрити и бићете обавештени о исходу. 
Ако желите да добијете детаљније информације о било ком виду Студије о развоју деце у Новом 
Јужном Велсу, обратите се школи вашег детета.  
 
Хвала вам што подржавате MCS. 
 
Vaughan J. Carr 
Професор, UNSW 
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ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

Шта је Студија о развоју деце у Новом Јужном Велсу? 
Студија о развоју деце у Новом Јужном Велсу (NSW Child Development Study или NSW-CDS) је 
лонгитудална студија о менталном здрављу и благостању деце чије стање је било процењено 
применом Аустралијског индекса за развој деце у раном детињству (Australian Early Development 
Index) 2009. Пројекат има за циљ да успостави шаблон отпорности и рањивости за будуће ментално 
здравље, здравствене, образовне и друге исходе. Детаљне информације о студији можете да прочитате 
на нашем вебсајту - our website.  

Зашто је ова студија важна? 
NSW-CDS ће пружити јединствене информације и повећати знање о путевима развоја деце које ће 
школе, владе и друге агенције/организације моћи да употребе за увођење смерница и програма 
за унапређење здравог развоја све деце у Аустралији. Те информације су од пресудног значаја за 
постизање успеха у учењу, стицање самопоуздања и развој креативности код деце, као и за развој 
деце у здраве, активне и информисане одрасле особе.  

Шта је Анкета о средњем детињству? 
Анкета о средњем детињству (Middle Childhood Survey или MCS) је компонента NSW-CDS-а. Студија 
процењује ментално здравље и благостање све деце у Новом Јужном Велсу у 6. разреду 2015. године. 
MCS ће сакупљати информације директно од деце о њиховим мислима, осећањима, поступцима 
и искуствима.  

Како ће се користити информације?  
Истраживачки тим ће анализирати информације добивене преко MCS-а широм државе 2015. године 
да идентификује факторе из детињства који у каснијим фазама живота утичу на отпорност и рањивост 
у вези са менталним здрављем и другим резултатима. Да би то могло да се обави, подаци који се 
добију преко MCS-а биће комбиновани са евиденцијом других организација користећи повезивање 
евиденције - Record Linkage, што може да укључи, између осталог, здравствену евиденцију детета 
и родитеља (нпр. податке о пријемима у болницу), евиденцију образованих установа (нпр. ниво 
писмености и математичке вештине), податке о контакту са добротворним организацијама 
(нпр. службама у друштвеној заједници) и са правосудним системом (нпр. статистичке податке 
о кривичним делима).  

Да ли ће ове информације бити анонимне? 
Апсолутно. Информације које су дате истраживачима никако не могу да укажу на вас или на ваше дете. 
Један од наредних делова брошуре описује чување ваших података у поверењу. Будите уверени да ће 
сви резултати истраживања бити објављени тако да се појединци, школе и мале заједнице неће моћи 
идентификовати у јавности.    

Како се попуњава MCS?  
Већина деце ће попунити MCS за време наставе на школским компјутерима и одговори ће бити 
анонимни. У школи неће бити истраживача, јер је студија осмишљена тако да је ученици сами 
попуњавају. Ако ваше дете обично има помоћног радника за време наставе, оно може да попуни 
анкету уз помоћ тог радника. Постоји и аудио верзија анкете за ону децу којој треба помоћ у читању. 

Да ли моје дете мора да учествује у MCS-у?  
Не. Учешће у MCS-у је потпуно добровољно и деца и њихови родитељи слободно могу да одлуче да 
не учествују у студији, ако не желе. Деца која не учествују у студији неће трпети било какве негативне 
последице; учитељи ће тој деци дати друге задатке. Можете да одбијете учешће вашег детета у анкети 
на један од доле описаних начина. 
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Шта ако не желим да моје дете учествује у студији? 
Ако не желите да ваше дете попуни MCS у школи, на три начина можете да одбијете учешће/повучете 
дете из студије: 

1. Потпишите формулар за одбијање учешћа/повлачење детета из студије (“Opt-Out/Withdrawal 

Form”) који се налази у прилогу овог информативног листа и предајте га учитељу вашег детета.  

2. Можете да одустанете и преко интернета (opt out online), преко нашег вебсајта. 

3. Обратите се школи директно или телефоном или разговарајте са учитељем вашег детета. 

Ако учитељ вашег детета не добије формулар за одбијање учешћа/повлачење детета из анкете пре 
почетка анкете, ваше дете ће имати прилику да попуни анкету за време наставе. Ако се након обављене 
анкете предомислите о учешћу вашег детета, можете да повучете одговоре вашег детета из базе 
података MCS-а на један од горе наведених начина, све до почетка 4. тромесечја (16. октобар 2015.). 
Након тог датума, сви одговори ће бити лишени података на основу којих би појединци могли да буду 
идентификовани и биће достављени истраживачком тиму, па тада више неће бити могуће одстранити 
одговоре одређеног детета. 

Шта то значи за моје дете?  
Учешће можда неће вама или вашем детету пружити директне или тренутне бенефиције. Међутим, 
дугорочно, одговори које ваше дете да у анкети ће помоћи владама и школама да уведу смернице 
и програме који ће бити од користи свој деци у Аустралији. Ако анкета узнемири ваше дете, постоје 
особе/службе за пружање подршке (supports) које ће му помоћи да изађе на крај са својим осећањима.  

Ко има приступ подацима? 
Приступ анонимним MCS одговорима имају само истраживачи који спроводе студију у сарадњи 
са партнерима или заинтересованим странама у студији. Универзитет Новог Јужног Велса ће бити 
одговоран за чување MCS података за употребу у будућим пројектима повезивања података. 
За детаљне информације о Record Linkage, притисните овде - click here.  

Ко организује Студију о развоју деце у Новом Јужном Велсу?  
NSW-CDS води Универзитет Новог Јужног Велса (UNSW) у сарадњи са Универзитетима Newcastle, 
Western Australia и Canterbury (Нови Зеланд), као и у партнерству са државним организацијама, 
укључујући NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health и NSW Department 
of Family and Community Services. За више информација, погледајте нашу страницу под насловом Ко 
смо ми - Who We Are.  

Ко финансира ово истраживање? 
Финансијску помоћ и помоћ у натури за NSW-CDS су пружиле многе организације, укључујући: 
the Australian Research Council, the National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health, 
а подршку су пружила следећа министарства: NSW Department of Education and Communities, Ministry of 
Health и Department of Family and Communities.  
 
Где могу да нађем више информација? 
Погледајте наш вебсајт: http://nsw-cds.com.au 
Назовите нашу телефонску информативну службу: 1800 901 922  
Пошаљите нам електронску пошту: info@nsw-cds.com.au 
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Формулар за родитеље/старатеље за ПИСМЕНО 
ОДБИЈАЊЕ УЧЕШЋА/ПОВЛАЧЕЊЕ ДЕТЕТА ИЗ АНКЕТЕ 
Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 
 
Молимо да овај формулар попуните САМО ако желите да 
повучете ваше дете из учешћа у Анкети о средњем детињству 
(Middle Childhood Survey или MCS).  
 
Учешће укључује попуњавање MCS анкете за време наставе и повезивање анкете са информацијама 
детета и родитеља из других организација. Ако сте прочитали Информативни лист за родитеље/ 
старатеље или једноставно НЕ желите да ваше дете учествује у MCS-у, молимо вас да попуните доњи 
формулар за повлачење детета из анкете и да га предате школи вашег детета пре почетка спровођења 
анкете.  
 
Ако се предомислите о учешћу вашег детета у студији, можете да повучете одговоре вашег детета из 
базе података MCS истраживања све до почетка 4. тромесечја (16. октобра 2015.); након тог датума, 
сви одговори ће бити лишени података на основу којих би појединци могли да буду идентификовани 
и биће достављени истраживачком тиму, па тада више неће бити могуће одстранити одговоре 
одређеног детета. Ако повучете одговоре вашег детета, подаци вашег детета ће се повући и уништити. 
 
Прочитао/ла сам приложене информације или разговарао/ла сам о учешћу мог детета у Анкети 
о средњем детињству (Middle Childhood Survey) и молим да се од мог детета не скупљају или не 
укључе информације: 
 
 
Пуно име детета: ...................................................................................................................................................  
 
Датум рођења детета:  _____ / _____ /_____  Данашњи датум: _____ / _____ / 2015 
 
Пуно име овлашћеног родитеља/старатеља: 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Потпис родитеља/старатеља:  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Колико сам разумео/ла, мој потпис овде значи да моје дете неће учествовати у Анкети о средњем 
детињству (Middle Childhood Survey) и да ће моје дете добити друге задатке. Разумем да ће повлачење 
детета из анкете уследити тек након што се формулар активира у интернет систему анкете и да 
повлачење детета из анкете НЕЋЕ утицати на односе са учитељем мог детета, школом мог детета 
или са Универзитетом Новог Јужног Велса. 
 


