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 در تا نمایدمی دعوت شما از University of British Columbia (UBC) در Human Early Learning Partnership (HELP) و شما مدرسھ

Childhood Experiences Questionnaire (CHEQ) نمایید مشارکت .CHEQ سال شروع ھنگام بھ سرپرستان/والدین توسط کھ است ای پرسشنامھ 

 و تحصیلی نتایج رفاه، و سالمت مربوط بھ تجربیات کھ ارتباط تنگاتنگی با کندآوری میی را جمعاطالعات CHEQ. شودمی تکمیل دبستان پیش دوره تحصیلی
 .است CHEQ پروژه حامی) BC( کلمبیا بریتیش دولت. دارند اجتماعی

 
 نگاه یک در 

 .است دقیقھ 30 حدود CHEQ تکمیل زمان مدت •

 است داوطلبانھ مشارکت •
 .شودارائھ می منطقھ و مدرسھ کالسی، فردی، گزارشات سطح در اطالعاتخالصھ این  •

ً  ھستید CHEQ مورد در بیشتر اطالعات دریافت بھ مایل اگر • http://earlylearning.ubc.ca/cheq/cheq-: نمایید مراجعھ تارنما این بھ لطفا

.information-parent 
 

 چیست؟ پروژه این اجرای از ھدف

 جامعھ شرکای و مدرسھ کارمندان معلمین، بھ کمک برای CHEQ  از. باشدمی مدرسھ شروع از پیش کودکان رشد بھتر درک پروژه این اجرای  از ھدف

 در سواالتیشامل  CHEQ. ببخشند بھبود را آن و داده ارائھ کلمبیا بریتیش ساکن ھایخانواده و کودکان بھ را ھدفمند ھایحمایت بتوانند تا شودمی استفاده

 .شویم مطلع ھاخانواده و کودکان روی بر گیریھمھ ثانویھ تاثیرات از شود کمک ما بھ تا است 19-کووید گیری ھمھ با ارتباط

 
 استمشارکت داوطلبانھ 

 گرفتن پس بھ تصمیم کھ آن مگر ایداین است کھ رضایت داده فرض نمایید، تکمیل را CHEQ کھ صورتی در. میباشد داوطلبانھ CHEQ پروژه در مشارکت

 را آنھا تواننمی دیگر شود، گنجانده گزارشات در پرسشنامھ بھ شما ھایپاسخ کھ آن از پس. بگیرید پس را آن پرسشنامھ تکمیل ھنگام بھ توانیدمی. بگیرید آن

 .گذاشت نخواھد تاثیر نماید،می دریافت آموزشی منطقھ یا مدرسھ از تانخانواده کھ خدماتی ھرگونھ روی بر شما مشارکت.  گرفت پس

 
 شد؟ خواھد چھ

 با نگلیسیا زبان بھ سواالت شنیدن گزینھ با پنجابی و شده ساده چینی انگلیسی، زبان بھ CHEQ. است دقیقھ 30 حدود CHEQ نظرسنجی تکمیل زمان مدت

 :باشدمی بخش سھ دارای CHEQ. است موجود بلند صدای

 منطقھ و مدرسھ درس، کالس فردی، سطحی در مدرسھ کارمندان با است ممکن اطالعات این. است فرزندتان تجربیات مورد در سواالتی شامل 1 بخش

 گزارشات .کندمی پیروی شما فرزند شخصی اطالعات از محافظت ھب مربوط ایحرفھ ھایراھنمایی از مدرسھ پرسنل. شود گذاشتھ اشتراک بھ آموزشی

 .نمیگیرید قرار عموم دسترس در مدرسھ و درس کالس فردی،
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 ھایپاسخ. باشدمی محرمانھ و بوده) درآمد آموزش، اشتغال، مثال برای( اجتماعی -اقتصادی مختلف ھایشاخص مورد در سواالتی شامل CHEQ از 2 بخش

 ھاداده این و شده حذف ھاپاسخ این از سازد، برمال را شما ھویت تواندمی کھ اطالعاتی. شد نخواھد داده منطقھ یا شما فرزند مدرسھ بھ سواالت این بھ شما

 .آید بدست شما جامعھ و ھمسایگی مشخصات از بھتری فھم تا گیردمی قرار استفاده مورد پژوھشی مقاصد برای تنھا

 .است 19-کووید گیری ھمھ طول در تجربیات مورد در سواالتی شامل 3 بخش

 شما ھویت تواندمی کھ اظالعاتی. گیردمی قرار عموم دسترس در  و شده ترکیب دیگر سرپرستان/والدین پاسخھای با 3 و 1 بخش سواالت بھ شما ھایپاسخ 

 .شد خواھد حذف ھاپاسخ این از کند مشخص را

 
 شود؟می محافظت رچطو شما اطالعات از
 از شده دریافت ھایپاسخ با CHEQ سواالت بھ شما ھایپاسخ گیرد، قرار استفاده مورد عمومی مدارک یا پژوھشی انتشارات در CHEQ اطالعات اگر 

 .نمیشود شناسایی طریقی ھیچ بھ شما فردی ھایپاسخ و شده ترکیب دیگر والدین

 
 میشود؟ گذاشتھ اشتراک بھ HELP با اطالعاتی چھ 

 و پستی کدجنسیت،  تولد، تاریخ ،)PEN( شخصی آموزشی شماره نام، شامل شما، فرزند بھ مربوط اطالعات شما آموزشی منطقھ ،CHEQ در مشارکت برای
 توانایی یا ھستند ناتوان: است موارد این شامل تکمیلی اطالعات. نمایدمی ارائھ UBC در HELP بھ را ھستند Inuit یا First Nations، Métis کھ این

 گذاشتھ اشتراک بھ تحقیقاتی مقاصد برای اطالعات این. دارند حضور French Immersion برنامھ در یا بوده انگلیسی زبان فراگیر کھ این یا دارند متفاوتی

 .شودمی

 توسط تحقیقاتی اھداف منظور بھ CHEQ ھایداده کھ زمانی اما ،کندمی استفاده مدرسھ در ریزیبرنامھ و CHEQ اجرای بھ منظور شما فرزند نام از مدرسھ 

HELP شد خواھد حذف ھوبتی اطالعات کلیھ گیرد،می قرار استفاده مورد. 

 
 HELP  ھایدادهچگونھ CHEQ کند؟را استفاده کرده و آنھا را نگھداری می 

HELP ی ھاداده داشتن نگھ ایمن مسئولCHEQ ھایداده. است CHEQ ھایداده از جدا شخصی اطالعات. شد خواھد ذخیره امن محیطی در CHEQ نگھ 

 استفاده مورد شده تأیید تحقیقاتی ھایپروژه برای ایمنطقھفدرال، استانی/ حفظ حریم خصوصی قوانین طبق توانمی را CHEQ ھایداده. شد خواھد داشتھ

 ھاییداده بھ دسترسی ،تأیید صورت در. کنند مجوز درخواست آماری یا تحقیقاتی مقاصد برای CHEQ ھایداده از استفاده برای است ممکن محققین. داد قرار

 .شودمی ارائھ شود، داده ارتباط فردی شکل بھ آموزی دانش ھیچ بھ توانندنمی کھ

 تاثیر کودکان تحصیلی موفقیت و سالمت رفاه، روی بر کھ عواملی از بتوان تا شود داده ارتباط دیگر ھایداده بھ تاس ممکن CHEQ از آمده بدست ھایداده

 پژوھشی، مقاصد جھت تواندمی تنھا شودمی داده ارتباط کھ ھاییداده. باشد سالمتی و آموزشی اطالعات شامل تواندمی دیگر ھایداده. شد مطلع گذارد،می

 .گیرد قرار استفاده مورد شده تأیید یپژوھش موافقنامھ یک اساس بر HELP تأیید مورد محققین توسط ارزیابی یا ریزیبرنامھ

 
 گذاشتھ اشتراک بھ کلمبیا بریتیش ھایوزارتخانھ با ھابرنامھ ارزیابی و ریزی برنامھ تحقیق، منظور بھ و گروھی سطح در تنھا CHEQ ھایداده ھمچنین

 information/-personal-www.earlylearning.ubc.ca/safeguarding. :است دسترس در سایت وب این در بیشتر اطالعات. شد خواھد

ً  خود، فرزند CHEQ ھایداده حریم خصوصی و امنیت بھ مربوط ھایدغدغھ برای   ایمیل آدرس بھ HELP حریم خصوصی مسئول با لطفا

privacy@help.ubc.ca. بگیرید تماس. 

 
 گزارشات و داده ھای بومیان

ایجاد نموده  Inuit،, و/یا First Nations، Métisھای مربوط بھ فرزندان دادهگزارش یک پروتکل در ارتباط با  HELPدر ) ASCکمیتھ راھبری بومیان (
ھا در حمایت از خودمختاری مردم بومی در جھت بھبود نتایج رشدی برای فرزندان افراد بومی مورد کھ داده کندمیاست. این پروتکل اطمینان حاصل 

 کند.گزارش می ASCمربوط بھ مردم بومی را تنھا مطابق با رھنمودھا و تحت نظارت  CHEQھای داده HELP گیرد.استفاده قرار می
 

 شد؟ خواھد مندبھره چگونھ شما جامعھ و مدرسھ 
 کمک برای زودھنگام تجربیات ایجاد ھایروش از بیشتری آگاھی تا کند کمک جامعھ و برنامھ طراحان مدارس، بھ تواندمی CHEQ از آمده بدست اطالعات 

 خانواده از حمایت برای را جوامع نیاز مورد دقیق اطالعات مراقبین و والدین ،CHEQ تکمیل طریق از. بیابند جامعھ در پیشرفت راستای در کودکان بھ

 .نمایندمی ارائھ راھبردی شکل بھ ھایشان
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 توان دریافت نمود؟میرا از کجا  CHEQاطالعات بیشتر در مورد پروژه  
ً  ھستید CHEQ مورد در بیشتر اطالعات دریافت بھ مایل اگر   در سوالی اگر  ./http://earlylearning.ubc.ca/cheq: نمایید مراجعھ تارنما این بھ لطفا

ً  دارید پروژه این مورد  بھ خود فرزند حقوق مورد در شکایتی یا نگرانی اگر . 827 604-3512 یا cheq@help.ubc.ca بگیرید تماس آدرس این با لطفا

ً  داشتید، تحقیق این در مشارکت ھنگام بھ خود تجربیات یا/و پژوھش در حاضر فرد عنوان  اصول دفتر در پژوھش در حاضر فرد شکایت تلفن خط با لطفا

 ارسال ایمیل RSIL@ors.ubc.ca آدرس بھ یا گرفتھ تماس 604-822-8598 شماره بھ University of British Columbia در UBC پژوھشی خالقیا

 .بگیرید تماس 8598-822-877-1 رایگان تلفن شمارهبا  یا کرده

 
 شما، ارادتمند 

 
 Dr. Mariana Brussoni 

 Human Early Learning Partnership مدیر،
University of British Columbia 
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