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دعوتكم للمشاركة في استبیان بعنوان  University of British Columbia (UBC)في  Human Early Learning Partnership (HELP)تود مدرستكم و 

The Childhood Experiences Questionnaire (CHEQ)  .CHEQ بل اآلباء/أولیاء األمور في بدایة استبیان تتم اإلجابة عنھ من قِ  عبارة عن ھو
على جمع معلومات عن الظروف المرتبطة بشكل وثیق بصحة األطفال ورفاھھم وانعكاساتھا على  CHEQالعام الدراسي لریاض األطفال. یعمل 

  . CHEQالنواحي التعلیمیة واالجتماعیة. تتولى حكومة إقلیم كولومبیا البریطانیة دعم وتمویل مشروع 
 

 عةلمحة سری
 دقیقة تقریبًا CHEQ 30تتطلب اإلجابة عن استبیان  •
 المشاركة طوعیة •
 تُجمع وتُلخص المعلومات في تقاریر على مستوى فردي، وعلى مستوى الفصول الدراسیة، وعلى مستوى المدرسة والمنطقة التعلیمیة •
 :التالي تفضلوا بزیارة الموقع اإللكتروني CHEQفي حال رغبتكم الحصول على مزید من المعلومات حول استبیان  •

information-parent-http://earlylearning.ubc.ca/cheq/cheq 
 

 ؟البحثي ما الھدف من ھذا المشروع
لمساعدة المعلمین والكادر اإلداري  CHEQیتم استخدام  ونضوجھم قبل دخول المدرسة. طفالاألالھدف من ھذا المشروع البحثي الوصول لفھم أفضل لتطور 

أسئلة  CHEQ. سیتضمن استبیان إقلیم كولومبیا البریطانیةفي  المدرسي والشركاء المجتمعیین في توفیر وتحسین وسائل الدعم الموجھة نحو الطفل واألسرة
 لمساعدتنا في فھم اآلثار الجانبیة للجائحة على الطفل والعائلة.  19- كوفید  جائحة كوروناتتعلق ب

 
  طوعیة المشاركة

. یمكنكم االنسحابقراركم بإال في حال  بمثابة موافقة ضمنیة على المشاركة CHEQة بالكامل عن استبیان طوعیة. تعتبر اإلجاب CHEQالمشاركة في مشروع 
إجابتكم عن االستبیان ضمن التقاریر النھائیة. لن تؤثر المشاركة في ال یمكن سحب مشاركتكم بعد تضمین واالنسحاب من المشاركة أثناء استكمال االستبیان. 

  االستبیان على أي من الخدمات التي تتلقاھا العائلة من المدرسة أو المنطقة التعلیمیة. 
 

 ؟اإلجابة عن أسئلة االستبیانماذا یحدث بعد إتمام 
 باللغات اإلنجلیزیة، والصینیة المبسطة، والبنجابیة مع توافر خیار لقراءة CHEQ دقیقة تقریبًا. یتوفر استبیان CHEQ 30 تتطلب اإلجابة عن استبیان

 :ثالثة أجزاء CHEQ. یتضمن استبیان ألسئلة بصوت عال باإلنجلیزیةل آلیة
على المستوى الفردي، في تقاریر  یتضمن أسئلة حول تجارب األطفال وخبراتھم. قد یتم تبادل ھذه المعلومات مع موظفي المدرسة :الجزء األول

یتبع موظفو المدرسة إرشادات الممارسات المھنیة لحمایة معلومات  وعلى مستوى الفصول الدراسیة، وعلى مستوى المدرسة والمنطقة التعلیمیة.
 . بشكل علنيوعلى مستوى المدرسة  على المستوى الفردي، وعلى مستوى الفصول الدراسیةیتم نشر ھذه التقاریر  الحیث  .طفلكم

وتكون یتضمن أسئلة عن العوامل والمؤثرات االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة (مثال ذلك الوضع المھني، المستوى التعلیمي، الدخل)  :الجزء الثاني
یتم تبادل إجاباتكم عن ھذه األسئلة مع مدرسة طفلكم أو منطقتھ التعلیمیة. یتم حجب معلومات تعریف الشخصیة من ھذه األجوبة  لنإجاباتھا سریة. 

 وذلك لفھم أفضل للخصائص الممیزة للحي والمحیط االجتماعي.فقط ومن ثم یتم استخدام المعطیات ألغراض بحثیة 
 
 

The Childhood Experiences Questionnaire (CHEQ) 

 ،Human Early Learning Partnership, UBC مدیرة، الدكتورة مریانا برسوني، :الباحث الرئیسي
 mariana.brussoni@ubc.ca   

 CHEQ/EDI ،Human Early Learning Partnership,UBC لتعمیم ةالتنفیذی ةالمدیر میالني ھاینتز، جھة االتصال الرئیسیة:
melanie.hientz@ubc.ca، 3512-(604) 827  

 2022أیلول/سبتمبر  تاریخ االستبیان:

http://earlylearning.ubc.ca/cheq/cheq-parent-information
mailto:mariana.brussoni@ubc.ca
mailto:melanie.hientz@ubc.ca
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 .19- كوفید  كوروناجائحة التجارب أثناء یتضمن أسئلة عن الخبرات و :الجزء الثالث
ونشرھا ضمن تقاریر عامة مع مراعاة حذف  بل اآلباء/أولیاء األمور اآلخرین،من قِ مع اإلجابات المقدمة والثالث  األولیتم دمج إجاباتكم عن القسم 

  جمیع المعلومات التي یمكن أن تدل عن ھویتكم.
 

  ؟كیف یتم حمایة معلوماتكم
مع الردود المقدمة من اآلباء/ أولیاء  CHEQفي المنشورات البحثیة أو الملفات العامة دمج إجاباتكم عن  CHEQ استخدام معلومات سیتم في حال

 ت بشكل فردي بأي شكل من األشكال.یتم التعریف باإلجابا لناألمور اآلخرین و
  

 ؟HELP مع ماھي المعلومات والبیانات التي یتم مشاركتھا
تاریخ ، الرقم التعلیمي للطالب، بالمعلومات الخاصة بطفلكم والتي تتضمن االسم UBCفي  HELPبتزوید  CHEQتقوم اإلدارة التعلیمیة بغرض المشاركة في 

االنتماء لألمم األولى أو اإلنویت أو المیتیس. یتضمن ذلك أیًضا معلومات إضافیة في حال وجود إعاقة جسدیة أو تفاوت في و، ، الجنس، الرمز البریديالمیالد
 المعلومات السابقة ألغراض البحث.اإلنجلیزیة أو مشارك في برنامج اإلنغماس اللغوي الفرنسي. تستخدم جمیع القدرات، أو كون الطفل متعلم للغة 

ألغراض البحث  CHEQلبیانات ومعطیات   HELPولكن عند استخدام وألغراض التخطیط المدرسي.  CHEQسة اسم طفلكم بغرض إدارة استبیان تستخدم المدر
 إزالة جمیع المعلومات التعریفیة.تتم 

 
 ؟CHEQبتخزین واستخدام بیانات  HELPتقوم  كیف

. یتم فصل المعلومات ضمن بیئة بحثیة آمنة CHEQوبیانات  . تُحفظ معلوماتCHEQ مسؤولیة الحفاظ على سریة وأمن بیانات HELP تقع على عاتق
 بما یتفق مع التشریعات والقوانین الفیدرالیةضمن مشاریع بحثیة معتمدة  CHEQ بیاناتیمكن استخدام  . CHEQوالبیانات الشخصیة عن معطیات 

ألغراض بحثیة أو إحصائیة. في  CHEQ بیاناتم طلب الستخدام ییمكن للباحثین تقد .المتعلقة بحمایة الخصوصیة واإلقلیمیة/وقوانین المقاطعات
 طلبة. الالموافقة یزود الباحثون بإمكانیة الوصول إلى بیانات غیر ممكن ربطھا بشكل شخصي بأي من حال 

التي تؤثر على رفاه األطفال وصحتھم مع بیانات مصادر أخرى وذلك لمعرفة المزید عن العوامل  CHEQ البیانات المتحصلة من قد یتم دمج
 میةیتخطیطیة أوتقیألغراض بحثیة أو فقط . یمكن أن تتضمن البیانات األخرى معلومات صحیة وتعلیمیة. تستخدم بیانات الربط ونجاحھم المدرسي

 ، وبموجب اتفاقیة بحث موثقة.HELP من قبل باحثین معتمدین من
 

مع وزارات حكومة إقلیم كولومبیا البریطانیة لتستخدم في أغراض البحث وبرامج  فقط مستوى المجموعةعلى  CHEQ بیاناتقد یتم أیًضا تبادل 
 .information/-personal-www.earlylearning.ubc.ca/safeguardingیتوفر مزید من المعلومات على العنوان التالي:  .التخطیط والتقییم

 HELP، یرجى االتصال بالموظف المسؤول عن الخصوصیة في CHEQ استبیان بیانات طفلكم في وأمن إذا كان لدیكم أي استفسارات حول خصوصیة
  .@help.ubc.caprivacy عبر البرید اإللكتروني

 
 البیانات والمعطیات والتقاریر الشاملة للسكان األصلیین

بتحدید مجموعة من القواعد والتوجیھات اإلجرائیة  HELPفي   Aboriginal Steering CommitteeThe  (ASC) قامت اللجنة التوجیھیة للسكان األصلیین
استخدام البیانات بما یدعم  القواعد والتوجیھات اإلجرائیةاألمم األولى والمیتیس و/أو اإلنویت. تضمن ھذه  البیانات المتعلقة بأطفال وصیاغة تقاریرمتعلقة بنشر ال

للسكان األصلیین بما  CHEQبإعداد ونشر تقاریر  HELPتقوم  حسین النتائج التنمویة ألطفالھم.حق تقریر المصیر للسكان األصلیین واستخدام ھذه البیانات لت
  . (ASC)یتفق حصریًا مع التوجیھ واإلشراف المقدم من 

 
 ؟مجتمعكمما االستفادة العائدة على مدرستكم و
المساعدة للمدارس ومخططي البرامج والھیئات المجتمعیة في تكوین وعي عمیق لخلق ظروف مبكرة  CHEQتقدم المعلومات الواردة في استبیان 

المعلومات التفصیلیة التي تحتاجھا  CHEQداعمة لنمو األطفال وازدھارھم في بیئاتھم االجتماعیة. یقدم اآلباء/أولیاء األمور من خالل إكمال استبیان 
  الستراتیجي للعائلة.الھیئات المجتمعیة لتوفیر الدعم ا

 
 ؟CHEQ عأین یمكنكم الحصول على مزید من المعلومات حول مشرو

 :الموقع اإللكتروني تفضلوا بزیارة CHEQ الحصول على مزید من المعلومات حول استبیانفي  في حال رغبتكم
http://earlylearning.ubc.ca/cheq/ . تفضلوا بالتواصل معنا عبر البرید اإللكتروني  ھذا المشروع،حول  أسئلةإذا كان لدیكم أي

cheq@help.ubc.ca   لدیكم أي تساؤالت أو شكاوى حول حقوقكم كشخص  كانإذا . 827 604-3512الرقم التالي: على ھاتفیًا  بنا االتصالبأو
یرجى االتصال بالخط الھاتفي المخصص لشكاوى  ،مشارك في ھذه الدراسة و/أو الخبرات أو الظروف التي واجھتموھا أثناء المشاركة في الدراسة

أو باالتصال  RSIL@ors.ubc.ca لكترونيأو عبر البرید اإل 604-822-8598على الرقم  ألخالقیات البحث UBC مكتب البحث في في المشاركین
  .8598-822-877-1بالرقم المجاني 

 
 
 

http://www.earlylearning.ubc.ca/safeguarding-personal-information/
mailto:privacy@help.ubc.ca
http://earlylearning.ubc.ca/about/aboriginal-community-engagement/
http://earlylearning.ubc.ca/cheq/
mailto:cheq@help.ubc.ca
mailto:RSIL@ors.ubc.ca
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 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 الدكتورة مریانا برسوني
 Human Early Learning Partnershipمدیرة، 

University of British Columbia 




