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را برای  Early Years Development Instrument (EDI)، معلمان مھد کودک در دبستان فرزندتان 2022در فوریھ 

پرسشنامھ ای است کھ شامل سؤاالتی درباره رشد اجتماعی و  EDIھر یک از دانش آموزان خود تکمیل خواھند کرد. 
توسط متخصصین و  EDI، زبان و رشد شناختی، و مھارت ھای ارتباطی کودکان است. تندرستیعاطفی، سالمت و 

استان و  13از  استان 12مدیران مدرسھ توسعھ یافتھ، و در محققان رشد کودک در کانادا و با کمک معلمان مھد کودک و 
 وزارت، وزارت كودك و رشد خانواده، وزارت آموزش، و )BCکانادا استفاده شده است. در بریتیش کلمبیا (سرزمین 

 سال تأمین کرده اند. 20را بھ مدت بیش از  EDIبھداشت بودجھ جمع آوری و استفاده از 

 در یک نگاه
 تکمیل می کند؛ 2022در فوریھ  آنھارا برای ھر یک از دانش آموزان  EDIمعلم مھد کودک فرزند شما  •
برای کمک بھ ما در فھم روندھای رشد و توسعھ کودکان در سطح جمعیتی، از جملھ در یک  EDIپرسشنامھ  •

 ؛سرشماری طراحی شده است
• EDI  و نتایج  ستینارزیابی فردی کودک شماEDI  فرزندتان ھیچ وقت بھ صورت جداگانھ گزارش نمی شود، در

 بھ شکل خالصھ بھ ھمراه سایر کودکان گزارش می شود؛ فقطفرزند شما  EDIعوض اطالعات 
خارج کنید، می توانید این کار را از طریق تماس  EDIاگر می خواھید کودک خود را از مشارکت در تحقیق  •

انجام دھید  Human Early Learning Partnership (HELP)در  EDIگرفتن با معلم فرزندتان یا تیم 
 (مسئولین تماس ذکر شده در باال را ببینید)؛

و اطالعات بیشتر در این آدرس قابل دسترسی است:  EDIپرسشنامھ  •
.www.earlylearning.ubc.ca/ediparent 

 
 برای مدرسھ و جامعھ شما چھ مزیتی دارد؟ -این پروژه چیست ھدف 

 
است کھ  شدهثابت بھبود درک رشد کودکان ھمزمان با شروع مدرسھ میباشد.  EDIز گرفتن اطالعات با استفاده از ھدف ا

سال ھای اولیھ، و  خدماتبرای مربیان، منطقھ ھای مدرسھ، متخصصین بھداشت، ارائھ دھندگان  EDIاطالعات دریافتی از 
برای کودکان و خانواده ھا ضروری است. مؤسسات عمومی،  حمایتھاییاعضای جامعھ بھ منظور طرح ریزی برنامھ ھا و 

در برنامھ ریزی برای منطقھ مدرسھ خود استفاده می کنند.  EDIاز جملھ منطقھ ھای مدرسھ، از اطالعات (داده ھای) 
 منظورای درک نحوه عملکرد کودکان در زمینھ ھای کلیدی رشد و توسعھ، و نیز بھ بر EDIمدارس و اجتماع از اطالعات 

ھمچنین از سرمایھ گذاری استانی، توسعھ سیاست  EDIبرنامھ ریزی مداخلھ ھا استفاده می کنند. اطالعات کسب شده از 
 گذاری، و طرح ریزی برنامھ ھا و ارزیابی حمایت می کند.

 

http://www.earlylearning.ubc.ca/ediparent
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کھ برخی از محلھ  –وجود دارد  تغییراتینشان می دھد کھ در بین محلھ ھا  EDIاده از داده ھای تحقیقات انجام شده با استف
در زمینھ ھای کلیدی رشد خود آسیب پذیر ھستند در حالی کھ منطقھ ھا نشان دھنده درصد باالیی از کودکانی ھستند کھ 

می تواند بھ عنوان روشی برای ارائھ بینش و بصیرت درباره  EDI. بنابراین، داده ھای ھمسایگی درصد پایینتری دارند
انجام مباحثھ و گفتگو در مورد عوامل تأثیرگذار بر روی رشد اولیھ کودکان در  ترویجنحوه عملکرد کودکان مھد کودک و 

ھ بھ کمک آنھا برای افزایش آگاھی از روش ھایی ک EDIمحلھ ھای سراسر استان بھ کار گرفتھ شود. اطالعات دریافتی از 
 می توان محیط ھایی برای شکوفایی و رشد ھمھ کودکان ایجاد کرد استفاده می شود.

در حال حاضر تمرکز ما بر روی سالمت و رفاه دانش آموزان بیش از ھر زمان دیگری الزم میباشد. تنش و اختالل بوجود آمده بواسطھ 
انواده ھا در خطر تجربھ چالش ھای بیشتر میباشند. ادامھ دریافت داده ھایی نگرانی بزرگی میباشد. کلیھ دانش آموزان و خ 19-کووید

کمک میکند، امری حیاتی  بر روی بچھ ھا و خانواده ھای بریتیش کلمبیا 19-کھ بھ ما در درک اثرات کوتاه مدت و درازمدت کووید
 میباشد. 

 مشارکت داوطلبانھ است
 
برای فرزندتان بھ ھیچ وجھ الزامی نیست. می توانید از طریق اطالع رسانی بھ معلم فرزندتان یا تیم  EDIتکمیل پرسشنامھ  

EDI درHELP  )edi@help.ubc.ca(  کودک خود را از این پروژه خارج کنید. شما حداقل چھار ھفتھ برای بررسی این
توسط معلمش فرصت  EDIرد تمایل خود بھ خارج کردن فرزندتان قبل از تکمیل پرسشنامھ نامھ و تصمیم گیری در مو

خواھید داشت. در آخرین صفحھ این رضایت نامھ منفعل آگاھانھ برگھ خروج وجود دارد. ھمچنین می توانید از طریق اطالع 
ای کھ  EDIپرسشنامھ  تا درخواست بدھید )HELP )edi@help.ubc.ca در EDIرزندتان یا تماس با تیم فرسانی بھ معلم 

، داده ھای در مورد کلیھ بچھ ھای مشارکت کنندهتکمیل شده است از بین برده شود.  معلمشاناز قبل برای فرزندتان توسط 
بر  EDIمشارکت یا عدم مشارکت در درج خواھد شد.  EDIدر برنامھ تحقیق و گزارشات  EDIبدست آمده از پرسشنامھ 

 روی نمرات فرزندتان یا خدماتی کھ خانواده شما از مدرسھ یا منطقھ مدرسھ دریافت می کند تأثیری نخواھد داشت. 
 

 چھ اتفاقی رخ خواھد داد؟
بھ شکل  EDIآموزش ببینند. پرسشنامھ  EDI، معلمان بایستی درمورد چگونگی تکمیل EDIقبل از تکمیل پرسشنامھ 

موزان کالسشان آالکترونیکی (مبتنی بر وب) است و بھ صورت آنالین توسط معلمان مھد کودک برای ھر یک از دانش 
انجام  UBCکھ میزبانی آن توسط بخش فناوری اطالعات  HELPبر روی سرور  EDIتکمیل می شود. سیستم الکترونیکی 

زمینھ رشد سؤاالتی را پاسخ  5الکترونیکی، معلمان درباره  EDIواقع شده است اجرا می شود. برای  UBCمی شود و در 
) رشد و توسعھ زبانی و شناختی؛ و 4) بلوغ عاطفی؛ 3) صالحیت اجتماعی؛ 2) سالمت جسمانی و تندرستی؛ 1می دھند: 

 ده نمی شود.مشارکت دا EDI) دانش عمومی و مھارت ھای ارتباطی. دانش آموزان ھیچ گاه مستقیماً در تکمیل پرسشنامھ 5
 

 سازی و استفاده می شود؟ ذخیرهداده ھای فرزند من چگونھ محافظت، از 
 

است. ھیچ اطالعاتی بھ سوابق مدرسھ فرزندتان از پرسشنامھ  خصوصی و محرمانھ EDIپاسخ ھای معلم بھ پرسشنامھ 
EDI  داده ھای از اضافھ نمی شود. زمانی کھEDI  ،در انتشارات تحقیقاتی یا در اسناد و مدارک عمومی استفاده می شود

 فرزند و مدرسھ فرزند شما ھیچگاه شناسایی نمی شوند.  
 

اطالعاتی در مورد فرزندتان، از جملھ  HELP/UBC، منطقھ مدرسھ تان بھ EDIبرای تسھیل تکمیل دقیق پرسشنامھ ھای 
، تاریخ تولد، جنسیت، و کد پستی آنھا را ارائھ می دھد. نام فرزند شما فقط Personal Education Number (PEN)نام، 

از مجموعھ ، نامھا EDIبدین منظور استفاده می شود کھ معلم بتواند پرسشنامھ را تکمیل کند. بھ محض تکمیل پرسشنامھ 
ن بھ صورت جدا از پاسخ ، تاریخ تولد، و کد پستی فرزندتاPENحذف می شود. اطالعات شخصی ھمچون  EDIداده ھای 

مسئول امن  HELPبھ منظور محافظت از حریم خصوصی فرزندتان ذخیره سازی می شود.  EDIھای معلم بھ پرسشنامھ 
ذخیره  UBCدر یک محیط تحقیقاتی امن واقع در  EDIاست و تمام داده ھای  EDIنگھ داشتن تمامی داده ھای  ایمنو 

http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding-زیر قابل دسترسی است:  شود. اطالعات بیشتر در آدرس سازی می
/information-personal 

 
قوانین حریم  تحتبرای پروژه ھای تحقیقاتی تأیید شده  می تواننگھداری می شود فقط  HELPکھ در  EDIداده ھای از 

بھ منظور تحقیقات یا اھداف  EDI. محققانی کھ برای استفاده از داده ھای کرداستفاده  خصوصی فدرال و استانی/منطقھ ای
وجود  بھ طور شخصیآماری مجوز می گیرند، داده ھایی را دریافت می کنند کھ امکان ربط دادن آن بھ ھر دانش آموز 

را ممکن  EDIحذف می شود). داده ھای جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامھ  EDI ندارد (امکان شناسایی سوابق فردی
است بتوان در سطح فردی بھ سایر داده ھا برای یادگیری در مورد عواملی کھ بر روی تندرستی، سالمت، و موفقیت در 

mailto:edi@help.ubc.ca
mailto:edi@help.ubc.ca
http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding-personal-information/
http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding-personal-information/
http://earlylearning.ubc.ca/safeguarding-personal-information/
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داده ھای آموزشی برای نشان دادن  را می توان بھ EDIداد. برای مثال، داده ھای  ارتباطمدرسھ کودکان تأثیر گذار است 
رابطھ رشد اجتماعی، عاطفی، شناختی، و جسمانی و تندرستی کودکان مھد کودکی با دستاوردھای موفق در دبیرستان 
ارتباط داد. سپس می توان از این تحقیق برای اطالع رسانی بھ برنامھ ریزی مدرسھ و مداخلھ ھایی کھ ھدفشان ترویج 

تواند جھت مقاصد می تنھاشود داده ھایی کھ ارتباط داده میاست استفاده کرد.  BCدبیرستانی در  موفقیت دانش آموزان
نامھ پژوھشی تایید شده، یا برای طرح ریزی بر اساس یک توافق HELPپژوھشی یا آماری توسط محققین مورد تایید 

 اشتراک گذاری اطالعات مورد استفاده قرار گیرد.نامھ بھ یا مقاصد تحقیقاتی از طریق یک توافقرزیابی، برنامھ، ا

مستر رونوشتی از داده ھای سطح واقع در دانشگاه مک Offord، مرکز مطالعات کودک EDIبھ عنوان دارنده مجوز  
است را دریافت می کند کھ این رویھ پروتکلی برای تمامی حوزه ھای قضایی است کھ  HELPکھ متعلق بھ  EDIفردی 
EDI می کنند. داده ھای ارسال شده بھ مرکز  را اجراOfford  ،شامل اسامیPersonal Education Number یا تاریخ ،

تولد دانش آموزان نیست. کد پستی ھا، جنسیت و ماه تولد (نھ روز یا سال) برای امکان انجام تحقیقات ملی تأیید شده در 
 ذخیره می شوند. EDIاز داده ھای  ھگانمورد محلھ ھا ارائھ می شوند. این متغیرھا بھ صورت جدا

  
 HELP   نتایجEDI  در سطح فردی (داده ھا) را بھ وزارتخانھ ھای رشد، آموزش، سالمت کودکان و خانواده و خدمات

وزارتخانھ ھا از داده ھا کند. استفاده شھروندی برای مقاصد خاص طرح ریزی برنامھ، ارزیابی، تحقیق یا آمار ارائھ می
 ارزیابی ھا یا تصمیم گیری ھای در سطح فردی در مورد فرزند شما ممنوع است. برای انجام

 
 EDIگزارشات 

 
با کسب شده از دانش آموزان واقع در مدرسھ و اجتماع فرزند شما را  EDIنتایج  HELPمنتشر شده توسط  EDIگزارشات 

بھ شکل جداگانھ  کلیبرای مدارس و منطقھ ھای مدرسھ، محلھ ھا، و استان بھ صورت  EDIترکیب می کنند. گزارشات ھم 
تھیھ می شود. گزارشات مدرسھ مستقیماً بھ منطقھ ھای مدرسھ و خود مدارس ارائھ می شود، و ھیچ وقت بھ صورت 

رس، دانش آموزان، یا کالس مدامعلمین، بھ ھیچ وجھ برای رتبھ بندی  EDIعمومی بھ اشتراک گذاشتھ نمی شود. داده ھای 
گزارشات اجتماعی عمومی و نقشھ ھای محالت این داده ھا را منتشر می کند تا از تصمیم  HELPھا استفاده نمی شود. 

گیری بھ سمت بھبود سیاست گذاری ھا، برنامھ ھا و خدمات ارائھ شده بھ کودکان و خانواده ھا حمایت کند. این گزارش ھا و 
 http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/. زیر قابل دسترسی است:نقشھ ھا در آدرس 

 
پروتکلی در مورد گزارش دادن داده ھا برای کودکان بومی برقرار کرده است. این پروتکل  HELPکمیتھ ھدایت بومی 

نتایج توسعھ ای برای کودکان بومی  در راستای بھبودتضمین می کند کھ این داده ھا برای حمایت از خودمختاری بومی 
مشارکت   EDIھ در گردآوری داده ھای درحالی کھ کودکان بومی حاضر در مدارس دولتی و مدارس مستقل ک استفاده شود.

بھ صورت کودکان بومی را  EDIھیچ وقت بھ طور عمومی داده ھای  HELP آورده خواھند شد، EDIدارند در داده ھای 
برای مقایسھ استفاده نمی کند. برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً بھ آدرس  داده ھامنتشر نکرده، و از جداگانھ 

/EDI-.ubc.ca/edi/aboriginalhttp://earlylearning .مراجعھ کنید 
 

 از کجا می توانم اطالعات بیشتری در مورد این پروژه کسب کنم؟
 

. دیمراجعھ کن www.earlylearning.ubc.ca/ediآدرس  قیاز طر HELP تیلطفاً بھ وبسا شتر،یکسب اطالعات ب یبرا
ً با یدغدغھ ا ایدر صورت داشتن ھرگونھ سؤال   لیمیا قی، از طرEDI ییاجرا، مسئول  Roberta O’Brienلطفا

edi@help.ubc.ca دیریتماس بگ 604-916-1051شماره  اب یتلفن ای. 
 

در صورت داشتن ھرگونھ دغدغھ یا شکایتی در مورد حقوق فرزندتان بھ عنوان یک شرکت کننده در این تحقیق، لطفاً با خط  
 University of British Columbiaمربوط بھ اخالق تحقیق واقع در  UBCتلفن شکایت مشارکت کننده تحقیقاتی در اداره 

ایمیل بزنید  RSIL@ors.ubc.ca، بھ آدرس استدور  تانصورتی کھ راھتماس بگیرید، یا در  604-822-8598شماره  اب
تماس بگیرید. ھمچنین می توانید با محقق اصلی از طریق شماره یا ایمیل ارائھ  8598-822-877-1یا با شماره تلفن رایگان 

 شده در زیر تماس بگیرید.
 

 ارادتمند شما،
  

  ______________________________  
Name مسئول تماس ،EDI ھیئت مدیره مدرسھ   

Dr. Martin Guhn 
 Human Early Learning Partnership، موقت مدیر

University of British Columbia 
 5784-827-604: تلفن

http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/
http://earlylearning.ubc.ca/maps/edi/
mailto:edi@help.ubc.ca
mailto:RSIL@ors.ubc.ca
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بھ معلم کالس ]       DATEدر صورتی کھ نمی خواھید فرزندتان مشارکت داشتھ باشد، لطفاً این فرم را تا تاریخ [        
 برگردانید.

  کھ فرزندم [اسم] ______________________________ در پرسشنامھ  نمی دھممن رضایتEarly 
Development Instrument (EDI) .کھ در فوریھ انجام می شود مشارکت کند 

 
 

 تاریخ:  ______________________ نام والد/ سرپرست:_________________________

 م:  ______________________معل مدرسھ:______________________________________

 فرزندتان برگردانید. معلمکنید، لطفاً این قسمت را امضا کنید و بھ  خارجاگر می خواھید داده ھای فرزندتان را 
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