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

في توفیر وتحسین  یینشركاء المجتمعالفي مساعدة المعلمین والكادر اإلداري المدرسي والنواحي التعلیمیة واالجتماعیة. تستخدم ھذه المعلومات 
 the Human Early Learning مع إدارة منطقتكم التعلیمیة تتعاونقلیم كولومبیا البریطانیة. الدعم الموجھة نحو الطفل واألسرة في إوسائل 

Partnership (HELP)  في تعمیم وإدارة استبیان(CHEQ) .نحن متواجدون لإلجابة عن أیة أسئلة إضافیة لدیكم . 
 
 

 لمحة سریعة
 
 دقیقة تقریبًا 30 (CHEQ)تتطلب اإلجابة عن استبیان  •
 المشاركة طوعیة •
 وعلى مستوى المدرسة والمنطقة التعلیمیة ،وعلى مستوى الفصول الدراسیة ،لخص المعلومات في تقاریر على مستوى فرديوتُ  تُجمع •

 
 

متروك لكم كلیًا. لدیكم كل الحق في رفض المشاركة. وفي حال الموافقة على المشاركة یمكنكم التوقف في  (CHEQ)تمام استبیان إالمشاركة و
دون أن یكون لھذا أي تأثیر سلبي علیكم أو على طفلكم. تعتبر اإلجابة الجزئیة أو الكلیة  ”Withdraw“أي وقت كان بالضغط على كلمة انسحاب 

 وافقة على المشاركة. بمثابة م (CHEQ)عن اسئلة استبیان 
 

 والبنجابیة مع توافر خیار لقراءة األسئلة بصوت عال باإلنجلیزیة. ،والصینیة المبسطة ،باللغات اإلنجلیزیة (CHEQ)یتوفر استبیان 
 

 ؟ (CHEQ)ماذا یحدث بعد إتمام اإلجابة عن أسئلة استبیان 
 ،تجارب األطفال وخبراتھم؛ وھو یستخدم إلعداد التقاریر على مستوى فرديإلى ثالثة أجزاء: الجزء األول یتضمن أسئلة حول  (CHEQ)ینقسم 

وعلى مستوى المدرسة والمنطقة التعلیمیة. یمكن تبادل معلومات ھذه التقاریر مع موظفي المدرسة. یتبع موظفو  ،وعلى مستوى الفصول الدراسیة
العوامل یتم نشر ھذه التقاریر بشكل علني. الجزء الثاني یتضمن أسئلة عن  المدرسة إرشادات الممارسات المھنیة لحمایة معلومات طفلكم حیث ال

ھذه  كم عنیتم تبادل إجابات لنوالمؤثرات االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة (مثال ذلك الوضع المھني، المستوى التعلیمي، الدخل) إجاباتھا سریة. 
 معلومات التعریف الشخصیة من ھذه األجوبة ومن ثم یتم استخدام المعطیات ألغراض بحثیة حجباألسئلة مع مدرسة طفلكم أو منطقتھ التعلیمیة. یتم 

، حیث یتم دمج COVID-19جائحة كورونا وذلك لفھم أفضل للخصائص الممیزة للحي والمحیط االجتماعي. الجزء الثالث یتضمن أسئلة تتعلق ب
ھذه المعلومات مع العاملین على مستوى المدرسة والمنطقة ویتم تبادل  ،األمور اآلخرینأولیاء /من قبل اآلباءإجاباتكم مع اإلجابات المقدمة من 

 التعلیمیة والحي دون الكشف عن ھویة المشاركین.
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  كیف یتم حمایة معلوماتكم؟
استخدام حال في  سیتمألغراض المشروع البحثي.  HELPولكنھا ال تكشف اسم طفلكم إلى  CHEQتستخدم المدرسة اسم طفلكم إلدارة استبیان 

 لنمع الردود المقدمة من اآلباء/ أولیاء األمور اآلخرین و CHEQدمج إجاباتكم عن  في المنشورات البحثیة أو الملفات العامة CHEQمعلومات 
  یتم التعریف باإلجابات بشكل فردي بأي شكل من األشكال.

 
؛ لیتم UBCتُحفظ المعلومات الشخصیة لطفلكم ضمن بیئة بحثیة آمنة في . CHEQ مسؤولیة الحفاظ على سریة وأمن بیانات HELPتقع على عاتق 

 .المتعلقة بحمایة الخصوصیة المقاطعاتوقوانین /یةیملقإلاو الفیدرالیة قوانینالتشریعات والبما یتفق مع معتمدة  بحثیة استخدامھا ضمن مشاریع
أو  the Early Development Instrumentمثل على المستوى الفردي مع بیانات مصادر أخرى CHEQ بیانات المتحصلة منالقد یتم دمج 

the Middle Years Development Instrument وذلك لمعرفة المزید عن العوامل التي تؤثر على رفاه األطفال وصحتھم ونجاحھم المدرسي.؛ 
قد یتم أیًضا تبادل ، وبموجب اتفاقیة بحث موثقة. HELPمن قبل باحثین معتمدین من  تخطیطیة أوتقیمیة ألغراض بحثیة أوط فقولكن تستخدم 

أغراض البحث وبرامج التخطیط على مستوى المجموعة لتستخدم في  المعطیات على المستوى الفردي مع وزارات حكومة إقلیم كولومبیا البریطانیة
 HELP، یرجى االتصال بالموظف المسؤول عن الخصوصیة في CHEQ استفسارات حول خصوصیة بیانات طفلكم فيوالتقییم. إذا كان لدیكم أیة 

 .privacy@help.ubc.ca عبر البرید اإللكتروني

   
  ما االستفادة العائدة على مدرستكم ومحیطكم االجتماعي؟

ظروف مبكرة  لخلقالمساعدة للمدارس ومخططي البرامج والھیئات المجتمعیة في تكوین وعي عمیق  CHEQتقدم المعلومات الواردة في استبیان 
تاجھا المعلومات التفصیلیة التي تح CHEQنمو األطفال وازدھارھم في بیئاتھم االجتماعیة. یقدم اآلباء/أولیاء األمور من خالل إكمال استبیان ل داعمة

وال  تمثل المرحلة الحالیة وقت استثنائي أمثل لتركیز اھتمامنا على صحة األطفال ورفاھھم؛الھیئات المجتمعیة لتوفیر الدعم االستراتیجي للعائلة. 
أسئلة تتعلق  CHEQ. سیتضمن استبیان COVID-19سیما في ظل تزاید القلق الحقیقي من التوتر واالضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا 

لآلباء/أولیاء لمساعدتنا في فھم اآلثار الجانبیة للجائحة على الطفل والعائلة. اإلجابة عن تلك األسئلة طوعیة ویمكن  COVID-19جائحة كورونا ب
    تخطي اإلجابة عن ھذه األسئلة أثناء إتمام االستبیان.األمور 

 
 ؟ CHEQ مشروعأین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات حول 

إذا كان لدیكم . /http://earlylearning.ubc.ca/cheq تفضلوا بزیارة CHEQستبیان افي حال رغبتكم الحصول على مزید من المعلومات حول 
) أو معي شخصیًا 604)-916-(1051أو  roberta.obrien@ubc.caروبرتا أوبراین ( أیة تساؤالت أو استفسارات، تفضلوا بالتواصل مع

)alisa.almas@ubc.ca  604)-827-(1518أو.(  
 

التي واجھتموھا أثناء المشاركة في  أو الظروف كشخص مشارك في ھذه الدراسة و/أو الخبرات كمقوقحلدیكم أیة تساؤالت أو شكاوى حول  كانإذا 
أو عبر  8598-822-604 على الرقم ألخالقیات البحث UBC في مكتب المخصص لشكاوى المشاركین الھاتفي یرجى االتصال بالخط ،الدراسة

  .1-877-822-8598أو باالتصال بالرقم المجاني  RSIL@ors.ubc.caالبرید اإللكتروني 
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 الدكتورة إلیسا آلماس
 مشارك  باحث باحث رئیسي وعضو 
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