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University of British Columbia 
440-2206 East Mall Vancouver 
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www.earlylearning.ubc.ca 
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LOCAL SPONSORING 
AGENCY LETTERHEAD 

 
 Early Development Instrument (EDI) برنامج بحث نضوج الطفل وتطوره في المرحلة المبكرة:

 خطاب معلومات وموافقة ضمنیة خاص بالوالدین/أولیاء األمور
 

 : الباحث الرئیسي
مدرسة ،  Human Early Learning Partnership (HELP)،للمشروع البحثي ومدیر مؤقت ،أستاذ مساعد دكتور فلسفة، مارتن جوون،

 )604-827-5784(ھاتف:  University of British Columbia (UBC)، التربیة كلیةو، )SPPH( السكان والصحة العامة
 

 :الباحثون المشاركون
 )604-827-5782(ھاتف:  HELP ،SPPH ،UBC، مشاركباري فورار، باحث 

 )604-827-1518(ھاتف:  HELP، SPPH ،UBCألیسا آلمز، باحثة مشاركة، 
 

 : جھة اتصال المشروع
 روبرتا أوبراین

،Early Development Instrument (EDI) ، المسؤول الرئیسي المنفذ، HELP ،SPPH ،UBC 
 )1051-916-604(ھاتف: 

 
شھر  في Early Years Development Instrument (EDI)بتدائیة بإتمام استبیان في مدرسة طفلكم اال ریاض األطفالسیقوم معلمو 
تتعلق بنضوجھ وتطوره االجتماعي بالطفل  مرتبطةأسئلة  EDIیتضمن استبیان  من طالبھم. لكل طالبوذلك ، 2022 فبرایر/شباط

ر ومھاراتھ في االتصال.غویة والمعرفیة، لوالعاطفي، وصحتھ ورفاھھ، ونمو قدراتھ ال  والباحثین الكندیین من قبل الخبراء EDI طّوِ
قلیم إ 13من أصل  12 في اُستخدمو ،واإلداریین في المدارس معلمي ریاض األطفال ساعدةمبو ،ونضوجھ مجال نمو الطفلالمختصین في 

 استخداماتجمع معلومات وكندیة. تمول وزارات رعایة الطفولة وتنمیة األسرة، والتعلیم، والصحة في إقلیم كولومبیا البریطانیة  ةومقاطع
EDI  عاًما. 20منذ أكثر من  

 لمحة سریعة
 لكل طالب من طالبھ؛ 2022 في شھر فبرایر/شباط EDI سیقوم معلم طفلكم في ریاض األطفال بإتمام استبیان •
 بشكل مماثللمساعدتنا في فھم اتجاھات نمو األطفال ونضوجھم على المستوى السكاني العام  EDI تم تصمیم استبیانلقد  •

 دراسات التعداد السكاني والدراسات اإلحصائیة؛    ل
ونشرھا بشكل فردي،  علقة بطفلكمتالم EDIولن یتم مطلقًا االفصاح عن نتائج استبیان  ،تقییم فردي لطفلكم EDIیعد استبیان  ال •

  المعطیات الخاصة بطفلكم مدمجة مع المعطیات الخاصة باألطفال اآلخرین؛ ستُنشربدًال من ذلك 
 Humanفي EDIبحوث  عمل أو فریق ھوذلك باالتصال بمعلم EDIبحث طفلكم من المشاركة في سحب یمكنكم في حال رغبتكم،  •

Early Learning Partnership (HELP) ) ؛)ت االتصال أعالهانظر جھا؛  
              عبر الموقع اإللكتروني:   المزید من المعلوماتو EDIیتوفر استبیان  •

www.earlylearning.ubc.ca/ediparent 
 

  العائدة على مدرستكم ومحیطكم االجتماعي؟  الفائدةما و ،ما الھدف من المشروع
والبدني لألطفال  ،والمعرفي ،والعاطفي ،تطور والنضوج االجتماعيللفھم التحسین عملیة ھو  EDIجمع المعلومات عبر استبیان الھدف من 
والمھنیین  ،واإلدارات التعلیمیة ،التربويللعاملین في المجال أھمیتھا بالنسبة  EDIأثبتت المعلومات المتحصلة من  بدء بالدراسة.الفي مرحلة 

تخدامھا في وذلك من خالل اس ؛وأفراد المحیط المجتمعي ،الطفولة المبكرةب الخدمات الخاصةوالعاملین في مجاالت  ،في المجال الصحي
المعطیات ( EDIمعلومات  بما في ذلك إدارات المناطق التعلیمیة ،تستخدم المؤسسات العامةبالطفل واألسرة.  والدعم الخاصتخطیط البرامج 

تطور درجة نضوج وفي فھم  EDIتستفید المدارس والمجتمعات من بیانات . البیانیة) في عملیات التخطیط المتعلقة بإداراتھم التعلیمیة
اتخاذ  في دعماألقالیم والمقاطعات   EDIمستقاة من. أخیًرا، تساھم المعلومات الووضع خطط تدخل فعالة ،األساسیةاألطفال في النواحي 
 وتخطیط وتقییم البرامج المختلفة.  ،وتشكیل السیاسات ،القرارات االستثماریة

 

الحظ في بعض األحیاء وجود نسبة وجود تباین بین األحیاء والتجمعات السكانیة، حیث یُ  EDIالبحوث المستخدمة لمعطیات استبیان  تشیر
عرضة للخطر في المجاالت المفصلیة المتعلقة بنموھم ونضوجھم مقارنة باألحیاء األخرى حیث تنخفض ھذه النسبة.  من األطفال مرتفعة

 تشجیع وكذلك ،األطفالواقع األطفال في مرحلة ریاض لمعرفة  ؛للحصول على نظرة أكثر عمقًا EDIمن ھنا، یمكن استخدام معطیات 

http://www.earlylearning.ubc.ca/ediparent
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تستخدم  ؤثر على نمو األطفال ونضوجھم في األحیاء والتجمعات السكانیة المختفة عبر المقاطعة أو اإلقلیم.المناقشات حول العوامل التي ت
 لزیادة الوعي بالطرق التي یمكننا من خاللھا إیجاد بیئات یمكن لألطفال ضمنھا أن ینموا ویتطوروا.  EDIالمعلومات المستقاة من استبیان 

ئي أمثل لتركیز اھتمامنا على صحة األطفال ورفاھھم؛ وال سیما في ظل تزاید القلق الحقیقي من التوتر تمثل المرحلة الحالیة وقت استثنا
.  في ظل ھذه الظروف، جمیع األطفال واألسر معرضون لمواجھة تحدیات عدیدة COVID-19واالضطرابات الناجمة عن جائحة كرونا 

-COVID كرونا تساعدنا على التفكیر وفھم العواقب القصیرة وطویلة المدى لجائحة متزایدة. من الضروري االستمرار في جمع البیانات التي
   على األطفال واألسر في كولومبیا البریطانیة. 19

 المشاركة طوعیة

 مشروع البحثطفلكم من المشاركة في سحب یمكنكم لیس بضرورة إجباریة في أي حال من األحوال.   الخاص بطفلكم EDIتمام استبیان إ
الخطاب  لدیكم أربعة أسابیع على األقل لمراجعة ھذا. )HELP )edi@help.ubc.caفي  EDIھ أو فریق عمل بحوث معلم بإعالملك وذ

ات والموافقة مالمعلوالخاص بھ. یتضمن خطاب  EDIتمام استبیان إواتخاذ القرار في حال رغبتكم بسحب طفل من المشاركة قبل قیام معلمھ ب
المتعلقة بطفلكم بعد  EDIقسیمة سحب من المشاركة في الصفحة األخیرة منھ. یمكنكم أیًضا طلب التخلص ومحي بیانات الضمنیة التالي 

لجمیع  EDIاستبیان  دمج معطیاتتُ س . )HELP )edi@help.ubc.caفي  EDIأو فریق عمل بحوث  ھمعلمإتمامھا من معلمھ وذلك بإخطار 
لن تؤثر المشاركة أو عدم المشاركة في االستبیان على الدرجات المدرسیة لطفلكم،  والبرنامج البحثي. EDIطفال المشاركین ضمن تقاریر األ

 ولن یؤثر ذلك على الخدمات التي تتلقاھا العائلة من المدرسة أو اإلدارة التعلیمیة.
 

 كیف سینفذ المشروع؟
ھو استبیان إلكتروني  EDIاستبیان  . EDI في تدریب موحد حول كیفیة إتمام استبیان المشاركة مینالمعلطلب من ، یُ EDI تمام استبیانإقبل 

 تشغیلیتم  لكل طالب من طالب صفھم. عبر شبكة اإلنترنت ھبإتمام في ریاض األطفال  یقوم المعلمون(تطبیق مدعم عبر اإلنترنت) 
ضمن استبیان  یجیب المعلمون . UBCلتقنیات المعلوماتیة في  UBC ذي تستضیفھ إدارة ال HELPاإللكتروني ضمن خادم شبكة  EDIاستبیان 

EDI 3) القدرة واألھلیة االجتماعیة؛ 2) الصحة البدنیة والرفاه؛ 1عن أسئلة تتعلق بنمو الطفل وتطوره في خمسة مجاالت:  اإللكتروني (
) المعلومات العامة ومھارات االتصال. ال یتم إشراك الطالب مطلقًا بشكل مباشر في 5) النضج اللغوي والمعرفي؛ 4العاطفي؛ النضج 

 . EDI تمام استبیانإ
 

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

لن یتم التعریف بطفلكم أو بمدرستھ ففي المنشورات البحثیة أو في الوثائق العامة،  EDI وفي حال استخدام بیانات ومعلومات. الخاص بطفلكم
 بأي شكل من األشكال.

 
والتي  كم؛طفلببمعلومات خاصة  HELP/UBC لمدرستكم بتزوید التعلیمیة اإلدارة ستقوم ،EDIتمام الدقیق الستبیانات إلبغیة تسھیل عملیة ا

یُستخدم اسم طفلكم فقط . الرمز البریديو، تاریخ المیالد، الجنس الخاص بھ  Personal Education Number (PEN)تتضمن االسم،
تُحفظ  إلجابة على االستبیان.حال االنتھاء من ا EDI وبة استبیانمن أج االسماء حذف. یتم إتمام االستبیانمن  طفلكم ن معلمیمكتبغرض 

، والرمز البریدي ضمن بیانات الخاص بھ  Personal Education Number (PEN)تاریخ المیالد، :مثل ،المعلومات الشخصیة لطفلكم
مسؤولیة الحفاظ على سریة  HELP عاتقتقع على  . یتم ھذا بقصد حمایة خصوصیة طفلكم.EDI استبیان المعلم عن منفصلة عن أجوبة

عبر الموقع اإللكتروني  یتوفر المزید من المعلومات . UBC ضمن بیئة بحثیة آمنة في EDIجمیع معطیات تُحفظ حیث ؛ EDI وأمن بیانات
 information-personal-http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding/ على العنوان التالي:

 
الفیدرالیة  قوانینالتشریعات والبما یتفق مع  البحث المعتمدةضمن مشاریع  HELPالمحفوظة لدى  EDIبیانات ومعطیات  استخدام ینحصر
ألغراض بحثیة  EDI الحاصلون على تصریح استخدام بیاناتزود الباحثون یُ س .المتعلقة بحمایة الخصوصیة األقالیم/المقاطعات وقوانین

 الفردیة غیر معرفة بشخص أو اسم). EDI(سجالت  أو دراسات إحصائیة بمعطیات بیانیة غیر ممكن ربطھا بشكل شخصي بأي من الطلبة
المزید عن العوامل التي تؤثر على  وذلك لمعرفة ؛البیانات المتحصلة من الدراسة على المستوى الفردي مع بیانات مصادر أخرى تُدمجقد 

وذلك لتوضیح  ؛مع البیانات المتعلقة بالتعلیم EDIعلى سبیل المثال، من الممكن ربط ودمج بیانات .رفاه األطفال وصحتھم ونجاحھم المدرسي
الحضانة والتحصیل الناجح في المدرسة الثانویة. والبدني ألطفال  ،والمعرفي ،والعاطفي ،االجتماعي ،والنضوج ،والنمو ،العالقة بین الرفاه

التدخل الھادفة إلى تعزیز نجاح الطالب في المدرسة الثانویة في إقلیم كولومبیا  السابق في دعم الخطط واستراتیجیات یمكن استخدام البحث
وبموجب إتفاقیة  HELPقبل باحثین معتمدین من ألغراض بحثیة أو إحصائیة من  فقطیمكن أن تستخدم البیانات المجمعة والمدمجة . البریطانیة

 بحث موثقة، أو یمكن استخدامھا ألغراض تخطیط البرامج والتقییم والبحث ضمن إتفاقیة تبادل معلومات.

 نسخة EDI حاصلة على ترخیص استخدام استبیان بصفتھ جھة  بحث معتمدة -فرد لدراسات الطفل في جامعة مكماستر ویتلقى مركز أو
 كزال تشمل البیانات المرسلة إلى مر. EDI على المستوى الفردي بما یتفق مع جمیع القوانین والتشریعات المطبقة على EDIمن بیانات 

 الرمز :الخاص بھم، أو تاریخ المیالد. بالمقابل تتضمن البیانات المرسلة Personal Education Number  سماء الطالب، أوأأووفرد 

mailto:edi@help.ubc.ca
mailto:edi@help.ubc.ca
http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding-personal-information/
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وذلك الستخدامھا في البحوث المعتمدة المتعلقة بالتجمعات السكنیة واألحیاء.  ؛یوم وسنة المیالد) بدونوشھر المیالد ( البریدي، والجنس،
    . EDI ھذه المتغیرات بشكل منفصل عن معطیات استبیان تُحفظ

 
والتعلیم، والصحة، وخدمات المواطن ألغراض (المعطیات البیانیة) على المستوى الفردي مع وزارات الطفل واألسرة،  EDI نتائج HELPتتبادل 

أو محددة تتعلق بتخطیط البرامج والتقییم والبحوث والدراسات اإلحصائیة. یحظر على الوزارات استخدام ھذه المعطیات إلجراء تقییمات فردیة 
  التخاذ القرارات المتعلقة بطفلكم

 
 EDI تقاریر

 لطالب مدرسة طفلكم مع طالب حیھ أو وسطھ االجتماعي. یتم إعداد تقاریر EDI استبیان بیانات  HELP المعدة من قبل EDI تُدمج تقاریر
EDI إلى الھیئات التعلیمیة  المدرسة ، أو المقاطعة ككل. یتم إرسال تقاریراألحیاء ، أو اإلدارة التعلیمیة، أوالواحدة على مستوى المدرسة

المدرسة أو الطالب  المعلمین أو بأي شكل من األشكال لتقییم EDIتستخدم بیانات  ال وال یتم االفصاح عنھا علنًا. ،والمدارس بشكل مباشر
وذلك الستخدامھا  ؛بإعداد ونشر تقاریر مجتمعیة وخرائط على مستوى األحیاء مبنیة على نتائج االستبیان HELPالفصول الدراسیة. یقوم  أو

والخدمات المتعلقة بالطفولة واألسرة. تتوفر ھذه التقاریر والخرائط  ،البرامجو ،السیاسات في دعم عملیة اتخاذ القرارات الھادفة لتحسین
 .http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/ :على الموقع اإللكتروني

 
 وصیاغة تقاریرمتعلقة بنشر القواعد والتوجیھات اإلجرائیة بتحدید مجموعة من ال HELPقامت اللجنة التوجیھیة للسكان األصلیین في 

استخدام البیانات بما یدعم حق تقریر المصیر للسكان  القواعد والتوجیھات اإلجرائیةتضمن ھذه . البیانات المتعلقة بأطفال السكان األصلیین
السكان األصلیین أثناء التحاقھم بالمدارس  ألطفال EDI بیانات تُدمجتحسین النتائج التنمویة ألطفالھم. لاألصلیین واستخدام ھذه البیانات 

بأطفال الخاصة  EDIبعدم النشر العلني لمعطیات  HELP تلتزم  . EDI ضمن بیانات ومعطیات EDI العامة والمستقلة المشاركة في استبیان
زیارة األخرى. لمزید من المعلومات یرجى  بغرض المقارنة مع المعطیات ھذه المعطیات أو استخدام بشكل منفصل السكان األصلیین

 . EDI-http://earlylearning.ubc.ca/edi/aboriginal/ الموقع اإللكتروني:
 

 أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات حول المشروع؟ 
إذا كان لدیكم أیة  .www.earlylearning.ubc.ca/edi اإللكـتروني على العنوان التالي HELP موقع للمزید من المعلومات یرجى زیارة

 edi@help.ubc.ca، عبر البرید اإللكتروني EDI تالؤاست وأ تاراسفتسا، اولضفت لصاوتلاب عم اتربور نیاربوأ، لوؤسم ذیفنت نایبتسا
 .1051-916-604أو ھاتفیًا على الرقم 

 
شكاوى حول الحقوق المتعلقة ب كانإذا  ساؤالت أو  شكاوى  ،ھذه البحثمشارك في طفلكم كلدیكم أیة ت یرجى االتصال بالخط المخصص ل

، أو 604-822-8598على الرقم  University of British Columbiaفي  ألخالقیات البحث UBC مكتبفي  في البحث المش����اركین
. باإلض����افة 1-877-822-8598أو الرقم الھاتفي المجاني  RSIL@ors.ubc.caفي حال االتص����االت الخارجیة عبر البرید اإللكتروني 

 .، یمكنكم التواصل مع الباحث الرئیسي ھاتفیًا أو عبر البرید اإللكتروني المذكورین أدناهلذلك

 
 بقبول فائق االحترام،تفضلوا 

 
 

       
_____________________________ 

Name 
   في اإلدارة التعلیمیة EDIجھة اتصال 

Title within School Board 
  ھاتف: #

 ------------Email--------البرید اإللكتروني: 
 

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ،ومدیر مؤقت دكتور فلسفة، مارتن جوون،
Human Early Learning Partnership    

  University of British Columbia      
 604-827-5784ھاتف:           

http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/
http://earlylearning.ubc.ca/edi/aboriginal-EDI/
mailto:edi@help.ubc.ca
mailto:RSIL@ors.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:/ الوالدة اسم الوالد/

 ______________________:معلم الصف                          _____________________________ :المدرسة

 

 

 إلى معلم طفلكم.یرجى توقیع وإعادة ھذا الجزء  ،طفلكمبیانات  سحببإذا رغبتم 
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