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 Early Development Instrument (EDI) المبكرة:برنامج بحث نضوج الطفل وتطوره في المرحلة 
 أولیاء األمور/ خطاب معلومات وموافقة ضمنیة خاص بالوالدین

  ، ,mbrussoni@bcchr.ubc.ca ،Human Early Learning Partnership (HELP)، برسونيالدكتورة مریانا  الباحث الرئیسي:
University of British Columbia (UBC). 

 .HELP ،UBC، باري فورارالدكتور  باحث مشارك:
  .HELP ،UBC، مارتن جوونالدكتور  باحث مشارك:

 edi@help.ubc.ca ،5504-827-604 ماریت جیلبرت، جھة اتصال المشروع:
  

  ،الوالدة / ولي األمر /عزیزي الوالد 

 ،Early Development Instrument (EDI)سیقوم معلمو ریاض األطفال في مدرسة طفلكم بإتمام استبیان ، شھر فبرایر/شباطفي 
تتعلق بنضوجھ وتطوره االجتماعي والعاطفي، وصحتھ بالطفل  مرتبطةأسئلة  EDIیتضمن استبیان . فصلھم طالب لكل طالب منوذلك 

 EDIإقلیم كولومبیا البریطانیة جمع معلومات واستخدامات  حكومةتمول  غویة والمعرفیة، ومھاراتھ في االتصال.لورفاھھ، ونمو قدراتھ ال
 عاًما. 20منذ أكثر من 

 لمحة سریعة
، مالم تطلبوا سحب لكل طالب من طالبھ  في شھر فبرایر/شباط EDI طفلكم في ریاض األطفال بإتمام استبیانسیقوم معلم  ●

 المشاركة؛ منطفلكم 
 لحي أو اإلدارة التعلیمیة؛ مثال ذلك ا ،في فھم اتجاھات نمو األطفال ونضوجھم على مستوى المجموعة EDIیساعدنا استبیان  ●
 عبر الموقع اإللكتروني: المعلوماتالمزید من و EDIیتوفر استبیان  ●

  info/-caregiver-system/edi/parent-https://earlylearning.ubc.ca/monitoring              
 

 ؟البحثي ما الھدف من المشروع
ضمن إقلیم كولومبیا ومع مرور الوقت  ونضوجھم تحسین فھمنا للعوامل المؤثرة على نمواألطفال البحثي المشروع ھذا الھدف من 

 للمدارسأھمیتھا بالنسبة  EDIأثبتت المعلومات المتحصلة من . 19- كوفید  جائحة كوروناب؛ مثال ذلك االضطرابات المرتبطة البریطانیة
وذلك من خالل  والحكومات الطفولة المبكرة، وأفراد المحیط المجتمعيب ي الرعایة الخاصةومقدموالمھنیین في المجال الصحي، 

 بالطفل واألسرة. الخاص والدعماستخدامھا في تخطیط البرامج 
 

 كیف سینفذ المشروع؟
عن أسئلة تتعلق بنمو  المعلمونیجیب  .EDI في تدریب حول كیفیة إتمام استبیان مین المشاركةالمعلطلب من ، یُ EDI تمام استبیانإقبل 

النضج اللغوي ) 4النضج العاطفي؛ ) 3القدرة واألھلیة االجتماعیة؛ ) 2الصحة البدنیة والرفاه؛ ) 1: الطفل وتطوره في خمسة مجاالت
 .EDI استبیانلن یكون لطفلكم أي مشاركة مباشرة في إتمام  .المعلومات العامة ومھارات االتصال) 5والمعرفي؛ 

 
 ركة طوعیةالمشا

لكم، یرجى إعادة استمارة االنسحاب المرفقة معلم االستبیان المتعلق بطفالطوعیة. في حال عدم رغبتكم إتمام  EDIالمشاركة في مشروع 
فریق إلى أسابیع من تاریخ استالم ھذا الخطاب. یمكنكم أیًضا إرسال خطاب إلكتروني  4إلى معلم طفلكم أو مدیر المدرسة في غضون 

للمطالبة بسحب مشاركة طفلكم. ال یمكن سحب المشاركة بعد تضمین البیانات في   )HELP )edi@help.ubc.caفي  EDIعمل بحوث 
لك على لن تؤثر المشاركة أو عدم المشاركة في االستبیان على الدرجات المدرسیة لطفلكم، ولن یؤثر ذالتقاریر النھائیة للمشروع. 

 الخدمات التي تتلقاھا العائلة من المدرسة أو اإلدارة التعلیمیة.
 

 حمایة المعطیات والبیانات المتعلقة بطفلي؟و سیتم استخدام وتخزینكیف 
إلى السجل المدرسي  EDI لن تضاف أي من المعلومات الناتجة عن معطیات استبیان. خاصة وسریة EDI أجوبة المعلم عن أسئلة استبیان

  . لن یتم التعریف بطفلكم أو بمدرستھ في المنشورات البحثیة أو في الوثائق العامة. الخاص بطفلكم
 

والتي  بمعلومات خاصة بطفلكم؛  HELP/UBCبتزوید، ستقوم اإلدارة التعلیمیة لمدرستكم EDIبغیة تسھیل عملیة اإلتمام الدقیق الستبیانات 
، واالنتماء لألمم األولى أو اإلنویت أو المیتیس. ، الجنس، الرمز البریديتاریخ المیالدللطالب، الشخصي ، الرقم التعلیمي تتضمن االسم

یتضمن ذلك أیًضا معلومات إضافیة في حال وجود إعاقة جسدیة أو تفاوت في القدرات، أو كون الطفل متعلم للغة اإلنجلیزیة أو مشارك 
یُستخدم اسم طفلكم فقط  لغوي الفرنسي. تستخدم جمیع المعلومات السابقة ألغراض البحث وصیاغة التقاریر.في برنامج اإلنغماس ال
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تُحفظ  إلجابة على االستبیان.حال االنتھاء من ا EDIاستبیان  بیاناتیتم حذف االسماء من  من إتمام االستبیان. ھبغرض تمكین معلم
 تُحفظ معلومات . بقصد حمایة خصوصیة طفلكموذلك  EDI استبیان المعلم عن أجوبةالمعلومات الشخصیة ضمن بیانات منفصلة عن 

 .ضمن بیئة آمنة EDIوبیانات 
 

 واإلقلیمیة/وقوانین المقاطعات بما یتفق مع التشریعات والقوانین الفیدرالیةضمن مشاریع بحثیة معتمدة فقط  EDI یمكن استخدام بیانات
الموافقة یزود ألغراض بحثیة أو إحصائیة. في حال  EDIیمكن للباحثین تقدیم طلب الستخدام بیانات  .المتعلقة بحمایة الخصوصیة

 .طلبةالالباحثون بإمكانیة الوصول إلى بیانات غیر ممكن ربطھا بشكل شخصي بأي من 

التي تؤثر على رفاه األطفال وصحتھم مع بیانات مصادر أخرى وذلك لمعرفة المزید عن العوامل الخاصة بطفلكم  EDIبیانات  قد یتم دمج
أو ألغراض بحثیة فقط  المدمجةبیانات ال. یمكن أن تتضمن البیانات األخرى معلومات صحیة وتعلیمیة. تستخدم ونجاحھم المدرسي

 .وأنشطة التقییم والبحث ضمن اتفاقیة تبادل للمعلوماتمعتمدة أو ألغراض تخطیط البرامج ، وبموجب اتفاقیة بحث إحصائیة
  

نسخة  EDI بصفتھ جھة بحث معتمدة حاصلة على ترخیص استخدام استبیان - فورد لدراسات الطفل في جامعة مكماسترویتلقى مركز أو
 من بیانات طفلكم بما فیھا الرمز البریدي، والجنس، وشھر المیالد لتمكینھ من إجراء البحث الوطني المعتمد.  

  
تقییم البرامج، ووضع الخطط، مع وزارات حكومة إقلیم كولومبیا البریطانیة لتستخدم في أغراض استبیان طفلكم  بیاناتیتم أیًضا تبادل 

ومن ثم یتم حجب  نشطة البحث أو ألغراض إحصائیة. قد یتم ربط البیانات المتبادلة مع الوزارات مع  مجموعة من البیانات األخرىأو
ضمن اتفاقیة معتمدة لتبادل المعلومات. لن یتم نشر  ذلكیتم و انات وإجراء الدراسات التحلیلیة؛ البیانات التعریفیة قبل إتاحة ھذه البی
  التقاریر إال على مستوى المجموعة.

إذا كان لدیكم . ethics/-and-https://earlylearning.ubc.ca/about/privacy  :یتوفر مزید من المعلومات على العنوان التالي
 عبر البرید اإللكتروني HELPیرجى االتصال بالموظف المسؤول عن الخصوصیة في ، أي استفسارات حول خصوصیة بیانات طفلكم

privacy@help.ubc.ca.   
 

 EDIتقاریر 
بإعداد ونشر تقاریر  HELPیقوم والیتم تبادلھا أو نشرھا علنًا.  إلى اإلدارة التعلیمیة والمدارسیتم تقدیم التقاریر المتعلقة بالمدارس مباشرة 

اتخاذ القرارات الھادفة لتحسین  اتوذلك الستخدامھا في دعم عملی ؛مجتمعیة وخرائط على مستوى األحیاء مبنیة على نتائج االستبیان
 : والخدمات المتعلقة بالطفولة واألسرة. تتوفر ھذه التقاریر والخرائط على الموقع اإللكتروني ،والبرامج ،لسیاساتا
 reports/-https://earlylearning.ubc.ca/reports/edi . 

 
 الشاملة للسكان األصلیینالبیانات والمعطیات والتقاریر 

في الحصول على أي من البیانات المجمعة أو  األمم األولى والمیتیس واإلنویتحق عائالت ومجتمعات وحكومات  HELPتقر وتحترم 
 Aboriginal Steering Committee اللجنة التوجیھیة للسكان األصلیین توصیاتمن خالل  HELPكلھا المتعلقة بأطفالھم. قامت 

)ASC ( السكان األصلیین بما  البیانات المتعلقة بأطفال وصیاغة تقاریرمتعلقة بنشر البتحدید مجموعة من القواعد والتوجیھات اإلجرائیة
بإعداد ونشر تقاریر  HELPتقوم  یدعم الحكومات والمنظمات المدارة من قبل السكان األصلیین من األمم األولى والمیتیس واإلنویت.

 . (ASC) اللجنة التوجیھیة للسكان األصلیین للسكان األصلیین بما یتفق حصریًا مع التوجیھ واإلشراف المقدم من EDIبیانات 
 

 ؟مشروعھذا الن یمكنكم الحصول على مزید من المعلومات حول أی
 على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي اإللكـترونيHELP للمزید من المعلومات یرجى زیارة موقع 

www.earlylearning.ubc.ca/edi إذا كان لدیكم أیة تساؤالت أو استفسارات، تفضلوا بالتواصل مع ماریت جیلبرت، مسؤولة .
أو الرقم الھاتفي المجاني  604-827-5504أو ھاتفیًا على الرقم  edi@help.ubc.caاالتصال في المشروع، عبر البرید اإللكتروني 

 إلضافة لذلك، یمكنكم التواصل مع الباحث الرئیسي عبر البرید اإللكتروني المذكور أدناه.. با4050-908-888-1

یرجى االتصال ب�الخط المخص�ص لش�كاوى  ھذه البحث،مشارك في طفلكم كلدیكم أیة تساؤالت أو شكاوى حول الحقوق المتعلقة ب كانإذا 
، أو في 604-822-8598على الرقم  University of British Columbiaفي  ألخالقیات البحث UBC مكتبفي  في البحث المشاركین

، . باإلض�افة ل�ذلك1-877-822-8598أو الرقم الھاتفي المجاني  RSIL@ors.ubc.caحال االتصاالت الخارجیة عبر البرید اإللكتروني 
 .روني المذكور أدناهیمكنكم التواصل مع الباحث الرئیسي عبر البرید اإللكت

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 
  
                                                                                   

 

____________________________ 
Name 

 في اإلدارة التعلیمیة EDI تصالالجھة ا 
Title within School District 

  #ھاتف: 
   --------Email------------ :اإللكتروني البرید

 

 الدكتورة مریانا برسوني
 Human Early Learning Partnershipمدیرة، 

University of British Columbia 
mbrussoni@bcchr.ubc.ca 
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✂--------------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------✂ 

 

 

 رغبتكم بمشاركة طفلكم. عدمفي حال ]        DATE[         یرجى إعادة ھذه االستمارة لمعلم الفصل قبل

 في استبیان ______________________________  ]االسم  [ اسمح بمشاركة طفلي ال  
Early Development Instrument (EDI)   ُفبرایر/شباط قرر القیام بھ في شھرالم. 

 
 

  __________________________التاریخ:_____________________               ولي األمر: اسم الوالد/ الوالدة /

 ______________________:فصلمعلم ال                          _____________________________ :المدرسة

 

 

 بیانات طفلكم، یرجى توقیع وإعادة ھذا الجزء إلى معلم طفلكم. بسحبإذا رغبتم 
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