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 والد/��رست گرا�،

را برای کودکان کالس  Early Development Instrument (EDI)فرزندتان در مدرسه  پ�ش د�ستاندر فور�ه، معلمان 
، سالمت و رفاە، ل سؤاالیت ای است که شامپرسشنامه EDIدرس خود تکم�ل خواهند کرد.  در�ارە رشد اجتما� و عاط�ف
، و مهارت سال است که  20) به مدت ب�ش از BCهای ارتبا� کودکان است. دولت ب��ت�ش کلمب�ا (ز�ان و رشد شناخیت

ف ما� � را   EDIاز آوری و استفادە جمع  کند. تأمنی

 در �ک نگاە
آموزان خود در ماە فور�ه تکم�ل خواهد کرد، مگر اینکه را برای ه��ک از دا�ش EDIتان دفرزن پ�ش د�ستانمعلم  ●

 شما درخواست �ف نظر کردن از فرزندتان را داشته باش�د؛
● EDIکند؛کودک در سطح گرو�، مثً� در �ک محله �ا منطقه مدرسه کمک �  د فهم�دن روند رش به 
� است:   EDIپرسشنامه  ● و اطالعات ب�ش�ت در این آدرس قابل دس�ت

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

 هدف از این پروژە چ�ست؟
گذار بر روی رشد کودکان در �تا�  ف  BCهدف از این پروژە افزا�ش درک عوامل تأث�ی زمان، از جمله اختالالت  در طولو ن�ی

ف بهداشت، ارائه دهندگان  EDIاست. ثابت شدە است که اطالعات در�افیت از  19-مرتبط با کوو�د برای مدارس، متخصصنی
وری ها و حما�ت از کودکان و خانوادەر�زی برنامهها به منظور ط�حهای اول�ه، و اعضای جامعه و دولتخدمات سال ها �ف

 است. 
 

 چه اتفا�ت رخ خواهد داد؟
زمینه رشدی  5آموزش ببینند. معلمان به سؤاالیت در�ارە  EDIقبل از تکم�ل پرسشنامه، معلمان با�د در مورد نحوە تکم�ل 

؛ 1دهند: پاسخ � ؛ 3) صالح�ت اجتما�؛ 2) سالمت جسمایف و تندرسیت ، 4) بل�غ عاط�ف ) رشد و توسعه ز�ایف و شناخیت
 ندارد.  به طور مستق�م مشارکت  EDIهای ارتبا�. فرزند شما در فرایند تکم�ل پرسشنامه ) دا�ش عمو� و مهارت5و 

 
  مشارکت داوطلبانه است

 فرم  EDIخواه�د که معلم فرزندتان داوطلبانه است. ا�ر ن� EDIمشارکت در پروژە 
�
را برای فرزند شما تکم�ل کند، لطفا

ف  4ضم�مه شدە را ظرف مدت  هفته �س از در�افت این نامه به معلم فرزندتان �ا مدیر مدرسه بازگردان�د. شما همچننی
برای ان�اف دادن فرزندتان ا�م�ل ارسال کن�د. �س از  )HELP )edi@help.ubc.ca در  EDIه ت�م پروژە توان�د ب�

ی  EDIها در گزارشات، امکان ان�اف وجود ندارد. مشارکت �ا عدم مشارکت در قراردادن دادە بر روی نمرات فرزندتان تأث�ی
ف این موض�ع ندارد.  ی تان از مدرسه �ا منطقه مدرسه در�افت �بر روی هرگونه خدمایت که خانوادەهمچننی ف تأث�ی کند ن�ی
 ندارد. 
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ە و استفادە �دادە  شود؟های فرزند من چگونه محافظت، ذخ�ی

است. هیچ اطالعایت به سوابق تحص�� فرزندتان از پرسشنامه  خصو� و محرمانه EDIهای معلم به پرسشنامه پاسخ
EDI �ش��د. شود. شما و مدرسه فرزندتان در انتشارات تحق�قایت �ا در اسناد و مدارک عمو� شناسایی ن�اضافه ن 

 
از جمله  اطالعایت در مورد فرزندتان، HELP /UBC، منطقه مدرسه شما به EDIهای برای �سه�ل تکم�ل دقیق پرسشنامه

، تار�ــــخ تولد، جنس�ت، و کد �سیت و بو�، مت�س �ا اینوئ�ت بودن �ا نبودن آنها ارائه )PENنام، شمارە تحص�� شخ� (
ف توانایی � ف �ا داشنت ف �ا نداشنت های مختلف، �ا فرا��ی ز�ان انگل�� بودن �ا دهد. اطالعات اضا�ف از جمله معلول�ت داشنت

ا� گذاشته � جذب شدن در حضور در برنامه  ف برای اهداف تحق�قایت و گزارش به اش�ت شود. نام فرزند ز�ان فرا�سوی ن�ی
ها از اسم ،EDIشود که معلم بتواند پرسشنامه را تکم�ل کند. به محض تکم�ل پرسشنامه شما فقط بدین منظور استفادە �

دتان، اطالعات شخ� به صورت جدا به منظور محافظت از ح��م خصو� فرزن شود. حذف � EDIهای مجموعه دادە
ە � EDIهای معلم به پرسشنامه از پاسخ ە � EDIهای شود. دادەذخ�ی  شوند. در �ک مح�ط امن ذخ�ی

 
/منطقه ف ح��م خصو� فدرال و استایف های تحق�قایت تأی�د تواند برای پروژەفقط � EDIهای ، دادەایبر اساس قواننی

توانند برای انجام تحق�قات �ا اهداف آماری تقاضای در�افت مجوز برای استفادە از شدە استفادە شود. محققان �
� پ�دا �را بدهند. محققان تأی�د شدە به دادە EDIهای دادە ها به هیچ کنند که امکان ر�ط دادن آن دادەهایی دس�ت

 آموز به صورت فردی وجود ندارد. دا�ش

ها به منظور کسب آ�ا� در مورد عوام� که بر روی رفاە، سالمت، و فرزندتان ممکن است به سایر دادە EDIهای دادە
گذار است ر�ط دادە شود. سایر دادە تواند شامل اطالعات تحص�� و بهداشیت باشد. ها �موفق�ت تحص�� کودکان تأث�ی

برای اهداف تحق�قایت �ا آماری تحت �ک توافقنامه تحق�قایت تأی�د شدە، �ا  توان�فقط  ی ر�ط دادە شدە را هادادە
ا� گذاری اطالعات استفادە کرد. برای ط�ح ، �ا اهداف تحق�قایت از ط��ق �ک توافقنامه اش�ت  ر�زی برنامه، ارز�ایب

 Offord Centre for Child(مس�ت کان در دا�شگاە مک، مرکز آفورد برای مطالعات کود EDIبه عنوان دارندە مجوز 
Studies at McMaster Universityهای ) رونوشیت از دادەEDI  جنس�ت، و ماە تولد را در�افت ، فرزندتان، کد �سیت

 کند تا امکان تحق�قات م� تأی�د شدە فراهم شود. �
  

ف  ر�زی، تحق�قات و اهداف آماریبرای ارز�ایب برنامه، ط�ح BCهای دولیت های فرزند شما در اخت�ار وزارتخانهدادە قرار  ن�ی
ا� گذاری شدە با وزارتخانهشود. دادەدادە � ها ر�ط دادە شود و سپس دادە ها ممکن است به سایر مجموعههای اش�ت

� و استفادە از دادە ا� گذاری ها برای تج��ه و تحل�ل مطابق با تو اطالعات شناسایی ه��ت قبل از دس�ت افقنامه اش�ت
تواند در سطح گرو� انجام شود. اطالعات ب�ش�ت در آدرس ز�ر شود. گزارش دادن فقط �اطالعات انجام شدە حذف �

� است:  برای سؤاالت مرتبط با ح��م  . ethics/-and-ut/privacyhttps://earlylearning.ubc.ca/abo قابل دس�ت
 با خصو� دادە

�
�د.  privacy@help.ubc.caاز ط��ق  HELPح��م خصو�  مأمور های فرزندتان، لطفا  تماس بگ�ی

 EDIگزارشات 
 به منطقه

�
ا� گذاشته های مدرسه و خود مدارس ارائه �گزارشات مدرسه مستق�ما شود، و به صورت عمو� به اش�ت

ی به سمت بهبود کند تا از تصم�مها را ارائه �های محالیت این دادەگزارشات اجتما� عمو� و نقشه  HELPشود. ن� گ�ی
ها در آدرس ز�ر ها و نقشهها حما�ت کند. این گزارشها و خدمات ارائه شدە به کودکان و خانوادەها، برنامهس�است گذاری

� است:    reports/-https://earlylearning.ubc.ca/reports/edi قابل دس�ت
 

 های بو�ها و گزارشدادە
HELP به هرگونه و همه  و اینوئ�ت های مت�سها و جوامع، و دولتآ�اە است که افراد بو�، خانوادە � حق دس�ت

ام �های جمعدادە ی ، با راهنمایی  HELPگذارد. آوری شدە برای فرزندا�شان را دارند و به این حقوق اح�ت کمیته راه�ب
ی بوم�ان به همراە دادەهای افراد بو�، مت�س و اینوئ�ت و سازمان، پروتک� برای حما�ت از دولتبوم�ان ها های تحت ره�ب

کمیته   نظارتراهنمایی و  با برای افراد بو� را فقط  EDIهای دادە HELPو گزارشایت برای کودکان بو� برقرار کردە است. 
ی بوم�ان گزارش �  دهد.  راه�ب
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ی در مورد این پروژە کسب کنم؟از کجا �  توانم اطالعات ب�ش�ت
مراجعھ کنید.  HELPبھ وبسایت  www.earlylearning.ubc.ca/ediبرای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً از طریق آدرس 

ً با در صورت داشتن ھرگونھ سؤال یا دغدغھ ، مسئول تماس پروژه، از طریق ایمیل Marit Gilbertای لطفا
edi@help.ubc.ca  تماس بگیرید.  1-888-908-4050یا خط تلفن رایگان  604-827-5504یا از طریق تلفنی با شماره

 توانید با محقق اصلی از طریق ایمیل ارائھ شده در زیر تماس بگیرید. یھمچنین م

 با خط 
�
کت کنندە در این تحقیق، لطفا ف هرگونه نگرایف �ا شکاییت در مورد حقوق فرزندتان به عنوان �ک �ش در صورت داشنت

 University of Britishواقع در م��وط به اخالق تحقیق  UBCتلفن شکا�ت مشارکت کنندە تحق�قایت در ادارە 
Columbia  د، �ا در صوریت که راە دور هست�د، به آدرس  604-822-8598به� ا�م�ل  RSIL@ors.ubc.caتماس بگ�ی

ف � 1-877-822-8598بزن�د �ا با شمارە تلفن را�گان  �د. همچننی توان�د با محقق اص� از ط��ق ا�م�ل ارائه شدە تماس بگ�ی
�د.   در ز�ر تماس بگ�ی

 
  ارادتمند شما،

 
 

 ______________________________    
Name ،تماس مسئول شخصEDI   هیئت مدیرە مدرسهدر   

Title within School District 
                   --------------------تلفن: #  ا�م�ل: 

 
✂--------------------------------------------------------✂-------------------------------------------------------------✂ 

 

 

 این فرم را به معلم کالس تا تار�ــــخ [         خواه�دن�در صوریت که 
�
فرزندتان مشارکت داشته باشد، لطفا

DATE       .برگردان�د [ 

c  در پرسشنامه نامکه فرزندم [  دهمن�من رضا�ت ______________________________ [
Early Development Instrument (EDI)  � شود مشارکت کند. که در فور�ه انجام 

 
 

 تار�ــــخ: _____________________  نام والد/ ��رست: _________________________ 

 معلم: _____________________  ________________________________ مدرسه: 

Dr. Mariana Brussoni 
 Human Early Learning Partnershipمدیر، 

University of British Columbia 
mbrussoni@bcchr.ubc.ca 

 
 

ا� گذاری دادەا�ر �  این قسمت را امضا کن�د و به ان�اف ده�د های فرزندتان خواه�د از اش�ت
�
، لطفا

 معلم فرزندتان برگردان�د. 

 

 

 

 

http://www.earlylearning.ubc.ca/mdi
mailto:edi@help.ubc.ca
mailto:RSIL@ors.ubc.ca

	هدف از این پروژه چیست؟
	چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
	دادههای فرزند من چگونه محافظت، ذخیره و استفاده میشود؟
	گزارشات EDI
	دادهها و گزارشهای بومی
	از کجا میتوانم اطلاعات بیشتری در مورد این پروژه کسب کنم؟

