
 

 

                                                                  
 
 

 

Sayın Anababa/Bakıcı, 
 
Benim adım Vaughan Carr ve New South Wales Çocuk Gelişimi Araştırması’nı (New South Wales Child Development 
Study veya NSW-CDS) yönetmekteyim.  
 
NSW-CDS, gençlik veya yetişkinlik çağında sağlığı, eğitimi ve davranışları etkileyen etkenleri saptayan, çocuk 
gelişimine ilişkin, eyalet çapında bir araştırmadır. Araştırmayı New South Wales Üniversitesi’nden (UNSW) 
araştırmacılar, Newcastle, Batı Avustralya ve Canterbury (YZ) Üniversitelerinin işbirliği ile ve NSW Department 
of Education and Communities, NSW Ministry of Health ve NSW Department of Family and Community Services 
gibi Hükümet kuruluşları ile ortaklaşa yürütmektedir. 
 
Bu araştırmanın bir parçası olarak, NSW’deki her ilkokulun 6’ıncı Sınıfına bu yıl kaydolmuş olan öğrenciler, çocuk 
akıl sağlığı ve gönencine ilişkin bir ankete katılmaya davet edilecektir: Orta Çocukluk Anketi (the Middle Childhood 
Survey veya MCS). Bu mektup, çocuğunuzun gittiği okulun müdürünün bu anketi 3’üncü Dönem’de ders sırasında 
yürütmeyi kabul ettiğini size bildirmek için yazılmıştır. 
 
Aşağıdaki bilgiler, çocuğunuzun katılmasını isteyip istemeyeceğinize karar vermede size yardımcı olacaktır. 
Çocuğunuzu anketten çekmezseniz, ders sırasında katılıp katılmamaya karar vermesi için de olanağı olacaktır. 
 
MCS, 2009’da okula girdikleri zaman Avustralya Erken Gelişim Endeksi’nin (Australian Early Development Index) 
kullanılması değerlendirilen çocukların boylamasına bir inceleme araştırması içinde çocuk akıl sağlığı ve gönencinin 
anlık fotoğrafını alacaktır. MCS, gelişimin kritik bir aşamasında, bu yaş grubu içindeki çocukların ihtiyaçlarını ve 
yetişkinliğe sağlıklı geçişlerini desteklemek üzere program ve politikaların nasıl iyileştirilebileceğini daha iyi anlamak 
için düşüncelerine, duygularına, eylemlerine ve deneyimlerine ilişkin bilgileri doğrudan çocuklardan alacaktır. 
MCS’nin çocukları “etiketlemek” veya bir akıl hastalığını teşhis etmek için kullanılamayacağına dikkat etmek 
önemlidir. Çoğu çocuk, MCS’yi sınıfta, öğretmenin gözetiminde dolduracaktır. Okullarda incelemeler 
yapılmayacaktır; anket, çocukların kendilerinin dolduracağı şeklide tasarlanmıştır. Gelecekte, MCS yanıtları, diğer 
kuruluşlardan gelecek bilgilerle, kayıtları birbirine bağlama yöntemleri yoluyla birleştirilecektir; bağlantılandırılmış 
veriler Sağlıktan (örn. hastaneye yatışlar), Eğitimden (örn. okumayazma ve aritmetik becerileri), Refahtan 
(örn. toplum hizmetleri) ve Adaletten (örn. suç istatistikleri) çocuk ve anababa kayıtlarını içerebilir ama bunlarla 
sınırlı değildir. Bu bağlantılar, tüm Avustralyalı çocukların sağlıklı gelişimini teşvik etmek için politikalar ve 
programlar geliştirilmesi şeklindeki uzun süreli amaca olanak tanıyacaktır. 
 
Çocuğunuzun yanıtlarının gizliliğinin kesinlikle korunacağını vurgulamak isteriz: NSW-CDS kapsamında toplanan 
tüm bilgiler isim verilmeden sağlanmaktadır ve gizli kalacaktır (bilgilere sadece araştırma ekibi tarafından 
erişilebilir). Araştırmadan elde edilen bulgular bireylerin, okulların ve küçük toplumların kimliklerinin 
belirlenemeyeceği bir şekilde bildirilecektir. Ayrıca, katılan her okulun Müdürüne, okuldaki çocukların 
akıl sağlığı ve gönencini tek tek katılımcıların kimliğini belirtmeden özetleyen gizli bir bilgi verilecektir. 
 
Çocuğunuzun MCS’ye katılmasını istemiyorsanız, ekteki Çekilme formunu (Opt-Out Form) doldurup sınıf öğretmenine 
gönderebilir veya çekilmek için (opt-out) internet sitemizi şimdi ziyaret edebilirsiniz. Hatta çocuğunuz anketi 
doldurduktan sonra bile, isterseniz onu çekmek izin 4’üncü Dönem’in başlamasına kadar [16 Ekim 2015] zamanınız 
vardır. Bu, çocuğunuzun anket yanıtlarının araştırmacılara verilmemesini sağlayacaktır.   
 
Anketin yürütülmesine ilişkin herhangi bir endişeniz varsa, bu endişeler Ethics Secretariat, The University of 
New South Wales, SYDNEY NSW 2052 adresine yönlendirilebilir (telefon: [02] 9385 6222, faks: [02] 9385 6648, 
elektronik posta: humanethics@unsw.edu.au). Şikâyetler acilen araştırılacak ve araştırma sonucu size bildirilecektir. 
Çocuk Gelişimi Araştırması’nın herhangi bir öğesine ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen yardım için 
çocuğunuzun okulu ile ilişkiye geçin. 
 
MCS’yi desteklediğiniz için teşekkürler. 
 
Vaughan J. Carr 
Profesör, UNSW 
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ANABABALAR İÇİN BİLGİLER 

NSW Çocuk Gelişimi Araştırması nedir? 
NSW Çocuk Gelişimi Araştırması (NSW Child Development Study veya NSW-CDS), 2009’da okula girdikleri 
zaman Avustralya Erken Gelişim Endeksi’ni (Australian Early Development Index) kullanarak değerlendirilen 
çocuklarda akıl sağlığı ve gönencin boylamasına araştırılmasıdır. Bu proje, daha sonraki akıl sağlığı, eğitim, 
iş ve diğer sonuçlar için esneklik ve kırılganlık modellerinin haritasını çıkarmayı amaçlar. Araştırma hakkında 
ayrıntılı bilgiyi our website internet sitemizde okuyabilirsiniz. 

Niçin önemlidir? 
NSW-CDS, tüm Avustralyalı çocukların sağlıklı gelişimini teşvik eden politikalar ve programlar geliştirmek için 
okullar, hükümetler ve diğer acenteler/kuruluşlar tarafından kullanılabilecek çocuk gelişimi yolları hakkında 
benzersiz bilgiler sağlayacak ve bilinci artıracaktır. Bu bilgiler çocukların başarılı öğreniciler, kendilerine 
güvenli ve yaratıcı bireyler ve sağlıklı, etkin ve bilgili yetişkinler olması için çok önemlidir. 

Orta Çocukluk Anketi nedir? 
Orta Çocukluk Anketi (Middle Childhood Survey veya MCS), NSW-CDS’nin bir öğesidir. 2015’te 6’ıncı Sınıf’taki 
tüm NSW’li çocukların akıl sağlığını ve gönencini ölçer. MCS, düşünceleri, duyguları, eylemleri ve deneyimleri 
hakkında doğrudan çocuklardan bilgi alacaktır.  

Bilgiler nasıl kullanılacaktır?  
2015 yılı eyalet çapındaki MCS’ye ilişkin bilgiler, daha sonraki akıl sağlığı ve diğer sonuçlar için esneklik 
ve kırılganlığı etkileyen çocukluk faktörlerini belirlemek için araştırma ekibi tarafından analiz edilecektir. 
Bunu yapmak için MCS verileri, diğer kuruluşlardan alınacak, Sağlıktan (örn. hastaneye yatışlar), 
Eğitimden (örn. okumayazma ve aritmetik becerileri),  Refahtan (örn. toplum hizmetleri) ve Adaletten 
(örn. suç istatistikleri) çocuk ve anababa kayıtlarını içerebilen ama bunlarla sınırlı olmayan kayıtlarla 
Record Linkage kullanılarak birleştirilecektir. 

Bu bilgiler kimliksiz midir? 
Kesinlikle. Araştırmacılara sağlanan bilgilerin hiçbirinin kökeni size veya çocuğunuza ait olacak şekilde 
bulunamaz. Size ait bilgileri nasıl gizli tutacağımızı bu broşürde daha etraflı şekilde anlatıyoruz. Tüm anket 
sonuçlarının bireylerin, okulların ve küçük toplumların kimliklerinin kamuoyu tarafından belirlenemeyecek 
şekilde bildirileceğinden emin olabilirsiniz.   

MCS nasıl doldurulur?  
Çocukların çoğu MCS’yi sınıfta, okul bilgisayarlarını kullanarak doldurur, yanıtları isimsiz bir şekilde kaydedilir. 
Okullarda araştırmacılar olmayacaktır ve anket, çocukların kendilerinin dolduracağı şekilde tasarlanmıştır. 
Çocuğunuzun sınıfta genellikle bir destek görevlisi varsa, çocuğunuz anketi onun yardımıyla doldurabilir. 
Okumak için yardıma ihtiyacı olan çocuklar için anketin bir sesli sürümü olacaktır. 

Çocuğum MCS’ye katılmak zorunda mıdır?  
Hayır. MCS’ye katılım tamamıyla gönüllüdür ve çocuklar ve anababaları isterlerse ankete katılmamakta 
serbesttir. Ankete katılmamayı seçen çocuklara karşı herhangi bir ters tepki olmayacaktır; ders zamanında 
katılmayan çocuklara öğretmenleri tarafından başka bir etkinlik verilecektir. Çocuğunuzu anketten aşağıda 
sıralanan işlemler yoluyla çekebilirsiniz: 

Çocuğumun ankete katılmamasını istiyorsam ne olacak? 
Çocuğunuzun MCS’yi okulda doldurmasını istemiyorsanız, ‘Katılmamanız’/Çekilmeniz için üç yol vardır: 

1. Bu broşürün ekindeki “Katılmama/Çekilme Formu’nu” (“Opt-Out/Withdrawal Form”) doldurup 

çocuğunuzun öğretmenine gönderin. 

2. İnternette bizim internet sitemiz (opt out online) aracılığıyla çekilebilirsiniz. 

3. Doğrudan okulla ilişkiye geçin veya çocuğunuzun öğretmeniyle konuşun. 
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Çocuğunuzun öğretmeni katılmama/çekilme bildiriminizi anketten önce almazsa, çocuğunuza sınıfta anketi 
doldurma olanağı verilecektir. Çocuğunuzun çalışmaya katılmasına ilişkin olarak düşüncenizi değiştirirseniz, 
çocuğunuzun yanıtlarını, yukardaki yöntemlerin herhangi biri yoluyla, 4’üncü Dönem’in başlamasına kadar 
(16 Ekim 2015) MCS veri tabanından geri çekebilirsiniz. Bu noktadan sonra tüm yanıtlar, araştırma ekibine 
verilmek üzere kimliksizleştirilecektir, böylece belirli bir çocuğun yanıtlarını çıkarmak artık mümkün 
olmayacaktır. 

Bunun çocuğum için anlamı nedir?  
Katılım çocuğunuza doğrudan veya hemen bir yarar sağlamayabilir. Ancak, çocuğunuzun ankete verdiği 
yanıtlar, uzun zaman içinde, hükümetlere ve okullara, tüm Avustralyalı çocukların gelişimi için politikalar ve 
programlar geliştirmelerinde yardımcı olacaktır. Anket çocuğunuzun onu üzen şeyleri düşünmesine yol açarsa, 
bunu ele alabilmenize yardımcı olacak destekler (supports) vardır.  

Verilere kimler erişebilir? 
Sadece çalışmayı yürüten araştırmacıların, çalışma ortaklarıyla veya ilgili kişilerle birlikte isimsiz MCS 
yanıtlarına erişimleri olacaktır ve New South Wales Üniversitesi, gelecekteki bağlantı projelerinde 
kullanılmaları için MCS verilerinden sorumlu olacaktır. Record Linkage hakkında ayrıntılı bilgi için burayı 
tıklayın click here.  

NSW Çocuk Gelişimi Çalışmasını kim düzenlemektedir?  
NSW-CDS’ye New South Wales Üniversitesi öncülük etmekte ve Newcastle, Batı Avustralya ve Canterbury 
(YZ) Üniversitelerinin işbirliğini ve NSW Department of Education and Communities, NSW Ministry of Health, 
ve NSW Department of Family and Community Services dâhil Hükümet kuruluşlarının ortaklıklarını 
içermektedir. Daha fazla bilgi için Who We Are sayfamızı ziyaret edin.  

Çalışmaya kim fon sağlamaktadır? 
NSW-CDS için mali ve nesnel desteği şunları içeren birçok kaynak sağlamaktadır: the Australian Research 
Council, the National Health and Medical Research Council, Australian Rotary Health ve NSW Department 
of Education and Communities, Ministry of Health ve Department of Family and Communities destekleri. 
 
Daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim? 
İnternet sitemizi ziyaret edin: http://nsw-cds.com.au 
Bilgilendirme hattımızdan bizi arayın: 1800 901 922  
Bize elektronik posta gönderin: info@nsw-cds.com.au 
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Anababa/Bakıcı YAZILI KATILMAMA/ÇEKİLME formu  
Parent/Caregiver WRITTEN OPT-OUT/WITHDRAWAL form 

 
Lütfen SADECE çocuğunuzu Orta Çocukluk Anketi 
(Middle Childhood Survey veya MCS) katılımından 
çekmek istiyorsanız doldurun. 
 
Katılım, MCS anketini doldurmayı ve anketin diğer kuruluşlardan çocuk ve anababa bilgileri ile 
bağlantılandırılmasını içerir. Anababa/Bakıcı Bilgilendirme Broşürünü okumuşsanız ya da basit deyimiyle 
çocuğunuzun MCS’de yer almasını İSTEMİYORSANIZ, lütfen onu anketten çekmek için aşağıdaki formu 
doldurun ve anketin yapılmasından önce çocuğunuzun okuluna yollayın.  
 
Çocuğunuzun bu çalışmada yer alması konusunda düşüncenizi değiştirirseniz, çocuğunuzun yanıtlarını MCS 
veri tabanlarından 4’üncü Dönem’in başlama tarihine kadar (16 Ekim 2015) geri çekebilirsiniz; bu noktadan 
sonra tüm yanıtlar, araştırma ekibine verilmek üzere kimliksizleştirilecektir, böylece belirli bir çocuğun 
yanıtlarının çıkarılması mümkün olmayacaktır. Çocuğunuzun yanıtlarını geri çekerseniz, çocuğunuzun 
verileri geri çekilecek ve imha edilecektir.  
 
Ekteki bilgileri okudum veya çocuğumun Orta Çocukluk Anketi’ne (Middle Childhood Survey) katılımını 
görüştüm ve şu çocuk için bilgi toplanmamasını veya dâhil edilmemesini rica ediyorum:  
 
 
Çocuğun tam adı: ...................................................................................................................................................  
 
Çocuğun doğum tarihi:  _____ / _____ /_____  Bugünün tarihi: _____ / _____ / 2015 
 
Yetkili anne veya babanın/bakıcının tam adı: 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Anne veya babanın/bakıcının imzası:  
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Burayı imzaladığımda çocuğumun Orta Çocukluk Anketi’ne (Middle Childhood Survey) katılmayacağını 
ve çocuğum için başka bir etkinlik sağlanacağını anlıyorum. Ankette çekilmenin sadece bu formun çevrimiçi 
anket sisteminde etkin hale getirildiği zamandan itibaren olacağını ve böyle bir geri çekilmenin çocuğumun 
öğretmeni, çocuğumun okulu veya New South Wales Üniversitesi ile ilişkileri ETKİLEMEYECEĞİNİ anlıyorum. 
 


