
أنت تتلقى ھذه الرسالة ألننا نرید أن نسأل عما إذا كنت ترید أن تكون جزءا من الدراسة البحثیة للصحة العقلیة والمشاركة في  
 .التأھیل لدى األطفال والشباب ذوي اإلعاقة

وإیجابي. عالمة أخرى على شعورك    سعید الراحة العقلیة ویمكنك تشعر بأنكالشعور ب  تعنيالصحة النفسیة  الخلفیة والغرض 
باالرتیاح العقلي ھي أنك كثیرا ما تفعل أشیاء أو تشارك في أنشطة تستمتع بفعلھا على سبیل المثال القراءة  

كیف   التحقیق في مع األصدقاء. في ھذه الدراسة البحثیة نرید  قضاء الوقت ألعاب الفیدیو أو ال اللعب معأو 
وما إذا كانوا یفعلون أشیاء یستمتعون بھا. نعتقد أن ما تشعر بھ   عقلیا عقة ذوي اإلیشعر األطفال والشباب 

  ذوي اإلعقةاألطفال والشباب  كیف یشعر حقق لذلك نرید أن نت و عقلیا یمكن أن یتغیر مع تقدمك في السن
 .أربع سنوات خاللعقلیا خمس مرات 

 
فیلم  . یمكنك أیضا مشاھدة طاب خ إذا أردت یمكنك أن تطلب من شخص ما المساعدة في قراءة وفھم ال

. ادخل الرابط  یصف الدراسة معلوماتي
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وجود على الیمین باستخدام كامیرا ھاتفك المحمول  في متصفحك أو مسح رمز االستجابة السریعة الم 
 وستصل إلى الفیلم. 

 
 

 .لتأھیلامركز أنت تتلقى ھذا الخطاب ألنك على اتصال أو كنت على اتصال مع  الیك؟  تجھلماذا ن 
 

أربع سنوات. نرید أن نسألك عن شعورك عقلیا على سبیل المثال إذا   خاللنرید أن نلتقي بك خمس مرات  كیف تتم الدراسة؟ 
  غیركنت حزینا غالبا. نرید أیضا أن نسأل عن األنشطة المختلفة التي تقوم بھا وما رأیك في األنشطة. سن 

لظروفك. إذا كنت تستخدم دعم االتصال على سبیل  وفقا وكیف یمكنك االستجابة   الطریقة التي نسأل فیھا
أن تقرر   یمكنكالتأھیل أو في منزلك ، ومركز ل فإننا نستخدمھ. یمكننا أن نلتقي في المدرسة أو في المثا

 .یستغرق االجتماع حوالي ساعةسالمكان. 
 

عنك. ینطبق   لألطفال تأھیل مركز الوالمتوفر في  HabQ سننظر أیضا في المعلومات الموجودة في سجل
 .كیفیة تعاملك مع حیاتك الیومیةھذا على اختبارات الذكاء واألسئلة حول 

 
من خالل ھذه األسئلة. عندما یتحدث    عقلیانأمل في معرفة المزید عن شعور األطفال والشباب ذوي اإلعاقة 

یمكن أن یشعروا بعدم الراحة. إذا كانت لدیك أسئلة ترید اإلجابة علیھا أثناء  ااألطفال عما یشعرون بھ عقلی 
لك بنفسك أو طلب المساعدة من والدیك  یل التابع تأھمركز المحادثتنا أو بعدھا  فیمكنك إما االتصال ب 

ھ  ب االتصال  الذي یمكنك ص الشخوھي   سوزان ارنیل لتأھیل. یمكنك أیضا االتصال بـمركز الالتصال با
 .(انظر معلومات االتصال أدناه) منطقتكللدراسة في 

 
 التطوع 

 
یمكنك إلغاء مشاركتك متى  ولكن تندم ذاك فإذا قررت المشاركة في الدراسة . المشاركة في البحث تطوعیة 

شئت قبل أو أثناء أو بعد مقابلة دون توضیح السبب. یمكنك أیضا اختیار عدم اإلجابة على األسئلة دون  
یمكنك إخبار والدیك أو الباحثین في أي وقت أنك لم تعد ترغب في  وبنفس الطریقة توضیح السبب. 

التأھیل. یجب  مركز عدة المعتادة التي تتلقاھا من المشاركة. إذا اخترت اإللغاء  فلن یؤثر ذلك على المسا
 .على والدیك أیضا الموافقة على السماح لك بالمشاركة في الدراسة

 
 ؟ماذا نفعل بإجاباتك

 
ھنا یمكنك أن تقرأ ما نفعلھ بإجاباتك على األسئلة. ستكون إجاباتك موجودة بحیث یمكن للباحثین فقط  

بیانات على رمز بدالً من اسمك ومعلوماتك الشخصیة األخرى. لكي  المشاركة فیھا. ستحتوي جمیع االست 
نتمكن من االتصال بك وبوالدیك مرة أخرى بعد السنة األولى توجد قائمة بجمیع الرموز التي تخبر بمن  

فرة في مكان آخر غیر إجاباتك  بحیث ال یمكن لآلخرین  ی رقم. یتم تخزین ما یسمى بمفتاح الشأي استلم 
من األطفال اآلخرین في خزانة مقفلة ومقاومة  اإلجابات إجابتك. سیتم تخزین جمیع إجاباتك و معرفة كیفیة

 .اإلجابات مغلقة في جامعة یونشوبینغو تدمیرھا قبلسنوات   10للحریق لمدة  
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لدیك الحق في قراءة إجاباتك. یمكنك تصحیح ما تعتقد أنھ خطأ. یمكنك أیضا أن تقرر حذف إجابات معینة.  
یمكنك أنت أو  فیمكنك طلب حذف البیانات الشخصیة مثل مكان إقامتك. إذا كنت ترغب في قراءة إجاباتك 

 mats.granlund@ju.se :اإللكتروني هالباحث الرئیسي برید وھووالدیك التحدث إلى ماتس جرانلوند  
 . الشخص المسؤول عن ضمان معالجة اإلجابات التي تقدمھا بشكل آمن ھو 101221-036  :ھھاتفورقم 

. إذا  101779-036ھاتف: ورقمھ ال  oskar.westergren@ju.se اإللكتروني ه برید اوسكار فیسترجرن
 .قدیم شكوى إلى مفتشیة البیاناتلم تكن راضیا عن كیفیة معالجة بیاناتك الشخصیة وإجاباتك فیحق لك ت 

 
سیتم تقدیم نتائج الدراسة في المجالت / التقاریر العلمیة وفي االجتماعات. عندما نقدم النتائج  لن یعلم أحد  

 .أنك شاركت  ولن نطبع أو نذكر أي أسماء أو معلومات أخرى تسمح بتعقبك
 

لتكون جزءا من  
 الدراسة 

 

المرفق (الموافقة) وطلب من والدیك   نموذج ع الی وقعلیك ت دراسة  فإذا كنت ترغب في المشاركة في ال
 . . إذا كانت لدیك أي أسئلة  فاكتب أو اتصل بنا المسؤولین عن الدراسة ظرف الرد إرسالھ في 

 
 مع التقدیر

 
 

 ماتس جرانلوند 
 كلیة الصحة 

 یونشوبینغ 11 551, 1026ص.  
 101221-036الھاتف:  

 Mats.Granlund@ju.seالبرید االلكتروني:  

 اوریبرو الشخص الذي یمكنك االتصال بھ لمنطقة 
 سوزان ارنیل 
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