
 دعوة للمشارکة في

 MITT LIVالدراسة اإلستقصائیة حیاتي 

مدرسة متوسطة في خمس  40بدعوة تالمیذ من  2017من خریف  اعتبارا  ( Folkehelseinstituttet)ة یقوم معهد الصحة العام  

  . Mitt Livحیاتي  بعنوان حافظات للمشارکة في دراسةم

 . الدراسةهذه لتشارك في مدرسة طفلك هي واحدة من المدارس التي أختیرت 

 أن تقوم بتعبئة اإلستبیان. ی أن یشارك طفلك في البحث ونحن نتمن  

 

 

 

 MITT LIV حیاتي الدراسة اإلستقصائیةدعوة للمشارکة في 

للمشارکة في دراسة بعنوان حیاتي  في خمس مقاطعات مدرسة متوسطة 40هبون إلی میذ یذتال (FHI)یدعو معهد الصحة العامة 

Mitt Liv .مانسأل  نا من خالل هذا المنشورإن  مدرسة طفلك لتشارك في الدراسة. لذا ف. لقد أختیرت 2017تبدأ الدراسة في خریف س 

 .وإذا كنت تستطیع ملء استبیان قصیرإذا کان بإمکان طفلك أن یشارك في الدراسة، 

 ما هي األشیاء التي سندرسها؟

الحقة سوف في مرحلة ورة. حول الشباب وعالقتهم بالمواد المسکرة والمخد   جدیدة ف من البحث هو الحصول علی معارفالهد

 .  ارفکوسیلة للحصول علی هذە المع سأل الشباب أنفسهمأن ی   . من المهمللوقایة من تعاطي المخدراتتستخدم هذە المعلومات 

ح علیهم طروالحشیش، کما ن التبغ کالمواد الکحولیة وتدخین ،راتوطبیعة تعاطیهم للمسکرات والمخد  نحن نسأل الشباب عن بدایة 

یة الترفیه همنشاطاتحول  سأل الشباب أیضا  رة بین األصدقاء وفي األسرة. وی  أسئلة حول انتشار تعاطي المواد المسکرة والمخد  

  النفسیة.و الجسدیة لهمهم کأشخاص وکیف هي أحواوعالقتهم باألسرة واألصدقاء ومدی شعورهم بالراحة في المدرسة وکیف 

 تنفیذ الدراسة؟ یةکیف

 .  تلمیذا   10 000الذین سیتم دعوتهم للمشارکة في الدراسة الثامن والتاسع والعاشر یبلغ العدد اإلجمالي لتالمیذ الصفوف 

بفاصل سنة واحدة بین المرة   اتهي دراسة طولیة، وهذا ینطوي علی تکرار الدراسة مع نفس التالمیذ خمس مر  هذە الدراسة 

  واألخری. 

بعد لكن والتالمیذ إلی المدرسة المتوسطة وستستغرق حصة دراسیة واحدة. فیها یذهب  في الفترة التيالدراسة في المدرسة  جرىست  

 الدراسة خارج المدرسة.   جرىت  وف لتالمیذ من المرحلة المتوسطة سانتهاء ا

 .  دقیقة تقریبا   30 تستغرق تعبئة اإلستمارةألكتروني، و علی أسئلة استبیانراسة سیجیب التالمیذ المشارکین في الد

ألنها تزودنا بمعلومات حول أسباب البدء ە للشباب عمل وقائي موج   تطویرل ومتینا   جیدا   أساسا  دة السنوات کهذە توفر دراسة متعد  

 رات والمسکرات. بتعاطي واستخدام المخد  

 باآلباءالدراسة الخاصة 

 10ق )تستغر باللغة النرویجیة أن یجیبوا علی أسئلة استبیان ألکتروني قصیر 2017طلب من اآلباء/أولیاء األمر في خریف عام سی  

 (.  دقائق تقریبا  

 هناك إمکانیة ألن یتم دعوة اآلباء/أولیاء األمر إلی المشارکة في دراسة متابعة استقصائیة في وقت الحق. 

 اإلجابات التي تعطیها وبین إجابات طفلك في اإلستبیان دون الکشف عن هویاتکم من خالل رقم تعریفي مشترك. یتم الربط بین 

 

 



 

 من مصادر أخری اتمعلوم

نلجأ إلی جمع المعلومات من مصادر  مارة، فرب  باب للمواد المسکرة والمخد  من أجل الحصول علی فهم أفضل ألسباب تعاطي الش

 سواء.  ء علی اآلباء والشباب علی حد   الشيق هذا أخری. ینطب

، Norsk pasientregisterنحصل علی معلومات من السجالت الصحیة المرکزیة، مثل سجل المرضی الوطني ما هذا معناە أننا رب  

 علی موافقة األفراد.  ودراسات استقصائیة صحیة أنجزت بناء   Reseptregisteretسجل الوصفات الطبیة 

والعمل والدخل المادي من ، مثل التعلیم معلومات حول العوامل االجتماعیة واالقتصادیةنجد أنە من المناسب أن نجمع  قدنا أن  کما 

 . Statistisk sentralbyråدار من قبل مکتب اإلحصاء المرکزي السجالت التي ت  

و/أو  Datatilsynetإدارة مراقبة أنظمة البیانات م بطلب إلی مثل هذا الربط، فإننا سنتقد  اسب اللجوء إلی إذا وجدنا بأنە من المن

 Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig اإلقلیمیة ألخالقیات البحوث الطبیة والصحیة لجنةال

forskningsetikk  المسبقة. للحصول علی موافقتها 

 ةوالخصوصی   حمایة البیانات

ةمعهد الصحة ال الملحقین بالمشروع فيهذا معناە أن الباحثین ة البیانات مکفولة لجمیع المشارکین. حمایة الخصوصیة وسری    FHI عام 

 .  ال یمکن الکشف عن هویات أصحابهاتاح لهم اإلطالع علی البیانات التي تم جمعها والتي هم الوحیدون الذین ی  

هذا القسم في جامعة أوسلو.  Tjenester for sensitive dataاسة ت الحس  ن البیانات بطریقة مأمونة لدی قسم خدمات البیاناخز  ت  

 بحثي یلبي الشروط القانونیة الصارمة الخاصة بمعالجة وتخزین بیانات األبحاث.  عبارة عن منبر  هو 

نك أن تعرف اب، ویمکە یمکنك أن تقرأ بشکل مسبق اإلستبیانات المستخدمة في الدراسة اإلستقصائیة حول الشبعلی طلب تقدم   بناء  

 ما إذا کان طفلك قد شارك في الدراسة. 

، کثرأو أ صعوبة في اإلجابة علی سٶالما  ، ولکن إذا وجد أحدا  مشکلة علی أیة اإلجابة علی معظم األسئلة في اإلستبیان لن تنطوي

  یمکنە القفز علی هذە األسئلة. 

لی رقم ع ثوا معها. سیحصل التالمیذ أیضا  للشباب الذین یرغبون أن یتحد   متاحا  الدراسة وسیکون ضة في المدرسة علی إطالع بالممر  

 التي هي خدمة هاتف للشباب ال یفصح مستخدمیها عن هویاتهم.   "Kors På Halsenکورش بو هالسن هاتف خدمة "

لربط توی مجموعات بحیث ال یکون ابحثي ومقاالت بحثیة. سیتم اإلبالغ عن األجابات علی مس سیتم نشر نتائج الدراسة في تقریر  

 بین إجاباتك وإجابات طفلك و شخصیکما ممکنا. 

 ة بکم؟ماذا یحصل للمعلومات الخاص  

اجراء . والسبب هو احتمال 2031سنوات، أي لغایة  10ة الدراسة لمدة ، سیتم تخزین ماد  2021في عام  ر استبیانبعد إنجاز آخ

 استبیانات في المستقبل. 

 ة المنخرطین فية العام  للموافقة التي أعطیتها. سیکون بإمکان الباحثین من معهد الصح   وفقا   المعلومات حصرا   سیتم استخدام

لعوا علی اسمك جمعها إلستخدامها في عملهم البحثي. لن یکون بإمکان هٶالء أن یط   المشروع أن یطلعوا علی البیانات التي تم  

 وتاریخ میالدك أو رقمك الشخصي. 

 .Datatilsynetالدراسة علی ترخیص من إدارة مراقبة أنظمة البیانات حصلت 

المشارکة في الدراسة اختیاریة، ویمکن للمرء أن ینسحب منها في أي وقت یشاء. إذا أردت أن تسحب موافقتك علی المشارکة في 

)أنظر  Mitt Livفي دراسة حیاتي جمعها عنك، یمکنك أن تتصل بهیئة المشروع  الدراسة وأن تطلب مسح المعلومات التي تم  

 المعلومات أدناە( بهذا الخصوص، وال تحتاج إلی إبداء األسباب. 

ە من المهم أن یشارك أکبر عدد ممکن من الناس بیانات بحثیة جیدة، فإن  المشارکون لهم نفس الدرجة من األهمیة! لکي نحصل علی 

 في الدراسة. 

 ل الدراسة وإمکانیة قراءة استمارة اإلستبیان باإلتصال بنا علی رقم الهاتف:یمکنك الحصول علی مزید من المعلومات حو

 أو عبر   748 45 406



 mittliv@fhi.noعنوان البرید األلکتروني: 

 قراءة المزید علی هذا الرابط یمکنك أیضا  

www.fhi.no/mittliv 

 مع تحیاتنا الودیة،

 روع جمع البیانات()رئیس مش Camilla S. Lundbergکامیال س. لوندبرغ 

 )رئیسا مشروع(. Jasmina Burdzovic Andreasو یاسمینا بورزوفیج اندریاس  Geir Brunborgغایر برونبورغ 

 

 MITT LIV حیاتي بعنوان استقصائیة دراسة في المشارکة علی موافقة من نسخة

 تعبأ لن سوف اإلستمارة هذە

 

 جنس الطفل:  أنثی ____     ذکر ____

 الطفل: االسم األول ____________ االسم األوسط _____________ الکنیة/اسم العائلة _____________بیانات 

 

 تاریخ میالد الطفل: الیوم: _ _  الشهر: _ _  السنة: _ _ _ _

 

 اسم المدرسة: __________________________

 

 اسم المحافظة )المقاطعة( حیث تقع المدرسة:

 __   Sør-Trøndelag__ جنوب تروندالغ  Troms__ ترومس  Møre og Romsdalمورە ورومسدال 

 __ Buskerud__ بوسِکرود  Rogalandروغاالند 

 

 :  __ 10__   9__   8الصف 

 

 ح ____________ ال أعلم _  آخر/أخری _  وض ِ  A  _B  _C  _D  _E  _F  _G  _Hالشعبة: 

 

ە __    أخری __أنا والدە __ صلة صلتي بالطفل: أنا أم 

 

 موافقة علی مشارکة الطفل في البحث

 Mitt Livالطولیة بعنوان حیاتي  دراسة، لقد حصلت علی معلومات حول الدراسة وأنا أوافق علی مشارکة طفلي/طفلتي في النعم □

 .2017التي ستبدأ في خریف 

 .أنا ال أرغب أن یشارك طفلي/تشارك طفلتي في الدراسة، ال □

 

 کة في الدراسة اإلستقصائیة الخاص ة بآباء األطفالموافقة علی المشار

ة بآباء األطفال في نعم □ ، لقد حصلت علی معلومات حول الدراسة وأنا أوافق علی المشارکة في الدراسة اإلستقصائیة الخاص 

 .2017التي ستبدأ في خریف  )اإلستبیان باللغة النرویجیة( Mitt Livالدراسة بعنوان حیاتي 

 .أرغب في المشارکة في الدراسة ، أنا الال □

 

 صالح لکي نرسل لك رابط استمارة اإلستبیان األلکترونیة. برید ألکترونينحن بحاجة إلی عنوان 

 

 عنوان البرید األلکتروني: __________________________________

 

 أن تعطینا عنوانك البریدي.في حال کتابة عنوان البرید األلکتروني بشکل خاطئ، نرجو منك علی سبیل اإلحتیاط 

 

 الشارع/الطریق: ________________ رقم الدار: _ _ _ _ الرمز البریدي: _ _ _ _ المکان: _____________

 



 

 نا بحاجة إلی توقیعك:لکي تکون هذە اإلستمارة ساریة، فإن  

 

 __________االسم األول ____________ االسم األوسط _____________ الکنیة/اسم العائلة ___

 

 توقیع ولي األمر _________________________________

 

 المکان والتاریخ __________________________

 

 

 


