
 #BeeWell 
 

 ورقة معلومات الوالدین ومقدمي الرعایة 
 

 طفلك مدعو للمشاركة في دراسة بحثیة.
 
قبل أن تقرر إذا ما كان بإمكانھ المشاركة، من الضروري أن تتفھم سبب إجراء البحث وما سیتضمنھ. یرجى أخذ الوقت الكافي لالطالع على 
 المعلومات التالیة بعنایة. في حال عدم وضوح أي أمر من األمور أو في حال إذا ما كنت ترغب في التعرف على المزید من المعلومات، فیرجى

 ل بنا (انظر قسم "مزید من المعلومات" أدناه). نشكرك على وقتك الذي أمضیتھ في االطالع على ھذه المعلومات. االتصا
 

 حول البحث
 

 من سیقوم بإجراء البحث؟
 

یقود الدراسة البروفیسور نیل ھمفري، معھد مانشستر للتعلیم ، جامعة مانشستر  یمثل المشروع أحد أوجھ التعاون بین 
مانشستر، ومركز آنا فروید الوطني لألطفال والعائالت، واتحاد أبحاث نتائج األطفال، ومؤسسة جریجسون جامعة 

 فامیلي، وسلطة مانشستر الكبرى المشتركة. 
 

 ما الذي یھدف إلیھ ھذا البحث؟ 
 

ب في جمیع  إلى التعرف على مدى الرفاھیة (مثل السعادة) التي یحظى بھا الشبا، BeeWellتھدف الدراسة، برنامج #
ف أیًضا على العوامل المؤثرة على رفاھیتھم (مثل العالقات واألنشطة البدنیة).   أنحاء مانشستر.  نرید التعرُّ

 
 من الذي یُطلب منھ المشاركة؟

 
حیث یكمل التلمیذ استطالعات الرأي عبر اإلنترنت بواقع مرة واحدة  ، BeeWellلقد سجلت مدرسة طفلك في برنامج #

 لك على النحو التالي: في العام، وذ 
 

  2021 - 2022  2022 - 2023  2023 - 2024  
  ال یوجد استطالع رأي  ال یوجد استطالع رأي  استطالع رأي  8الصف 
  ال یوجد استطالع رأي  استطالع رأي  ال یوجد استطالع رأي  9الصف 
  استطالع رأي  استطالع رأي  استطالع رأي  10الصف 

 
 ھذا البحث؟ ھل سیتم نشر 

 
سوف ننشر النتائج التي توصلنا إلیھا في المجالت والمدونات والعروض التقدیمیة في المؤتمرات وأطروحات طالب  

الدكتوراه والتقاریر الموجزة على المواقع اإللكترونیة ووسائل التواصل االجتماعي.  ستتلقى المدارس المشاركة 
مشتركة بعض التقاریر التي تتضمن تعلیقات موجزة.   كما سیتم إتاحة  والسلطات المحلیة وسلطة مانشستر الكبرى ال

مجموعة بیانات المشروع للجمھور.  وھذا یعني أنھ یمكن للباحثین اآلخرین استخدام البیانات لإلجابة عن أسئلتھم حول  
 . مجھولة تماًمارفاھیة الشباب.  في كل ما سبق، ستكون ردود طفلك 

 
 )DBSالكشف الجنائي (خدمة التحقق من 

 
 على مستوى اإلفصاح المعزز. ) DBSخضع جمیع أعضاء فریق البحث لفحوصات خدمة التحقق من الكشف الجنائي ( 

 
 من قام بمراجعة مشروع البحث؟

 
-11133-2021(المرجع:  1تمت مراجعة المشروع والموافقة علیھ من قبل لجنة أخالقیات البحث بجامعة مانشستر 

18179.( 
 

 الجھة الممولة للبحث؟ما 
 

ومؤسسة بول ھاملین، ومؤسسة جریجسون فامیلي، ومؤسسة ھولروید، یُمول المشروع من قبل جامعة مانشستر، 
 والصندوق الیانصیب المجتمعي المحلي، وصندوق أوغلسبي الخیري، ومؤسسة بیتر كوندیل.

 



 كیف ستكون مشاركة طفلي في ھذه الدراسة؟ 
 

دقیقة.  وسیتم ذلك عبر اإلنترنت   30- 20سیُطلب من طفلك إكمال استطالع الرأي، الذي سیستغرق مدة تتراوح بین 
، فسوف یشارك في استطالع الرأي 2022/  2021خالل العام الدراسي  8داخل المدرسة. إذا كان طفلك في الصف 

 لھ مرة واحدة فقط.  ھذا مرة واحدة في السنة لمدة ثالث سنوات.  خالف ذلك، سوف یكم
 

ال تنطوي المشاركة في استطالع الرأي ھذا على أي مخاطر أو عیوب بالغة. ومع ذلك، سنخبر طفلك بمجموعة من  
مصادر الدعم التي یمكنھ االستعانة بھا (على سبیل المثال، الوالد/مقدم الرعایة، خط الطفل، أحد موظفي المدرسة) حال  

زعاج بفعل أي من األسئلة. ال توجد فائدة فعلیة تعود على الشخص جراء المشاركة، إال أن  شعوره بالحزن أو القلق أو االن
 إكمال استطالعات الرأي المتعلقة بالرفاھیة یمكن أن یساعد بعض الشباب على التفكر في حیاتھم. 

 
 المشاركة؟ھل سیتم مكافئتي أنا أو طفلي (مثل تلقي أموال أوالحصول على قسائم شراء) مقابل 

 
 لیس ھناك أي نوع من المكافأة متاح للمشاركین.  

 
 ماذا یحدث إذا لم أرغب في مشاركة طفلي أو في حال إذا ما عدلت عن رأیي؟

 
األمر متروك لك لتقرر إذا ما كنت ترغب في مشاركة طفلك أم ال. عند موافقتك، سوف یُسأل طفلك أیًضا عما إذا كان 

تراجع في أي وقت دون إبداء أي أسباب.  إذا قررت الرغبة في إزالة اإلجابات الخاصة بطفلك  یرید المشاركة. یمكنكما ال
وذلك عن طریق طلب ذلك منا بعد مشاركتھ في استطالع الرأي، فیمكنك االتصال بنا لحذف السجل. ومع ذلك، لن یكون 

یاناتھ الخاصة. وال یؤثر ذلك على حقوق من الممكن إزالة بیانات طفلك بمجرد إخفاء ھویتھ حیث لن نتمكن من تحدید ب
حمایة البیانات الخاصة بك. إذا قررت عدم الرغبة في مشاركة طفلك، فیرجى إكمال نموذج "إلغاء االشتراك" القصیر في  

بحلول التاریخ المحدد.  یمكنك االتصال بنا أو مراسلتنا  FREEPOSTنھایة ھذه الورقة وإعادتھ إلینا باستخدام عنوان  
 البرید اإللكتروني باستخدام المعلومات المتوفرة في نموذج إلغاء االشتراك إذا كنت تفضل ذلك. عبر 

 
 حمایة البیانات والسریة

 
 ما المعلومات التي ستجمعھا عن طفلي؟

 
وتسمى  لكي یتمكن طفلك من المشاركة في استطالع الرأي ھذا، فإننا نحتاج إلى جمع المعلومات یمكنھا أن تحدد ھویتھ، 

 "معلومات التعریف الشخصیة".  سنكون بحاجة إلى معرفة: 
 

 االسم األول، اسم العائلة •
 العرق  •
 رقم التلمیذ الفرید  •
 استحقاق الوجبات المدرسیة المجانیة  •
 مجموعة السنة  •
 الجنس  •
 االحتیاجات التعلیمیة الخاصة •
 اإلنجلیزیة كلغة إضافیة •

 
 طفلك أو السلطة المحلیة.سیتم تقدیم ھذه المعلومات من جانب مدرسة 

 
 سنقوم أیًضا بجمع معلومات حول رفاھیة طفلك والعوامل التي تؤثر على رفاھیتھ.  یشمل ھذا أسئلة عن:

 
 االستقالل والرضا في الحیاة والتفاؤل والجاھزیة للحیاة •
 الرفاه النفسي والتقدیر الذاتي والضغط والتكیف والتنظیم العاطفي •
 لبیة العواطف اإلیجابیة والس •
 الصحة والروتین والھوایات والترفیھ والمدرسة والبیئة والمجتمع والعالقات والمستقبل  •
 ھویة الجنسین والجنس  •
الرمز البریدي السكني (بحیث نستطیع رؤیة كیف أن االستجابات تختلف عبر المناطق المختلفة في مانشیستر   •

 الكبرى). 
 



جانب مدرسة طفلك أو السلطة المحلیة بإجابات استطالع الرأي.   كما  سوف نعمل على ربط المعلومات المقدمة من  
سنقوم بربط الرمز البریدي السكني الخاص بھ بالمعلومات العامة حول المنطقة المحلیة (على سبیل المثال، إذا ما كان  

مشروعنا بالمعلومات   بإمكانھ الوصول إلى الحدائق والمساحات الخضراء األخرى).  وفي المستقبل، نخطط لربط بیانات
األخرى التي تم جمعھا عن طفلك واالحتفاظ بھا، على سبیل المثال، سجل تعلیمھ في قاعدة بیانات الطالب الوطنیة، أو  

 معلومات التوظیف واألرباح في قاعدة بیانات النتائج التعلیمیة الطولیة. 
 

 ات؟ما األساس القانوني الذي یتم االستناد علیھ في جمع ھذه المعلوم
 
نقوم بجمع وتخزین معلومات التعریف الشخصیة وفقًا لقانون حمایة البیانات في المملكة المتحدة.  وینص ھذا القانون على 

أنھ یجب أن یكون لدینا أساًسا قانونیًا (سببًا محدًدا) لجمع بیاناتك. وفیما یتعلق بھذه الدراسة، فإن السبب المحدد ھو أنھا  
 امة" و "عملیة ضروریة ألغراض البحث".  تندرج تحت "المصلحة الع

 
 ما ھي حقوقي فیما یتعلق بالمعلومات التي ستقومون بجمعھا عن طفلي؟

 
لدیك حقوق بموجب قانون حمایة البیانات فیما یتعلق بمعلوماتك الشخصیة. على سبیل المثال، یمكنك طلب نسخة من  

ترغب في معرفة المزید عن حقوقك المختلفة أو الطریقة التي  المعلومات التي نحتفظ بھا والتي تتعلق بطفلك. إذا كنت 
نستخدم بھا بیاناتك الشخصیة، فیرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصیة الخاص بنا للبحث:  

?DocID=370955https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx    
 
 ھل ستكون مشاركة طفلي في استطالع الرأي ھذا سریة؟ ھل ستخضع معلومات التعریف الشخصیة الخاصة بھ للحمایة؟ 
 

ھذا یعني أننا وفقًا لقانون حمایة البیانات، فإن جامعة مانشستر ھي من یخول لھا التحكم في بیانات ھذا المشروع. 
لقد  مسؤولون عن التأكد من أن معلوماتك الشخصیة تظل آمنة وسریة ولن یتم استخدامھا إال بالطریقة التي تم إخبارك بھا. 

 تم االعتناء ببیاناتك بالطرق التالیة: تلقى جمیع الباحثین التدریب المالئم، وسی
  

سیتم التعامل مع جمیع المعلومات بسریة تامة. لن یتمكن من الوصول إلى البیانات المحددة للھویة * إال   •
 األعضاء المحددین من فریق البحث (جمیعھم من مانشستر).  

ة أعاله، ستصبح مجموعة  بعد أن یستخدم فریق البحث معلومات التعریف لربط البیانات بالطرق الموضح •
 البیانات مجھولة المصدر. 

سوف تُخزن جمیع بیانات استطالع الرأي على خادم آمن ومشفّر ومحمي بكلمة مرور ال یمكن الوصول إلیھ إال  •
 من خالل أعضاء فریق البحث المحددین. 

 ).GDPRسوف تُعالج جمیع البیانات وفقًا لقانون الالئحة العامة لحمایة البیانات (  •
إذا كنت توافق على مشاركة طفلك في ھذه الدراسة وبموافقتك المستنیرة، فستتم مشاركة بیانات استطالع الرأي  •

غیر المحددة للھویة التي قدمھا طفلك مع باحثین ووكاالت أخرى.  ویكون ذلك بغرض دعم أبحاث أخرى وفقًا 
كما لوحظ بالفعل، ستكون ھذه المعلومات  إلشعار خصوصیة األبحاث بجامعة مانشستر (انظر الرابط أعاله).  و

 مجھولة المصدر تماًما. 
 
*یرجى أیًضا مالحظة أن أفراًدا من جامعة مانشستر أو السلطات األخرى قد یحتاجون إلى إلقاء نظرة على البیانات التي  

التطرق إلى البیانات المحددة تم جمعھا لھذه الدراسة للتأكد من تنفیذ المشروع كما ھو مخطط لھ. وقد یتضمن ھذا األمر 
للھویة. سیكون على جمیع األفراد المشاركین في مراقبة الدراسة االلتزام بواجب السریة الصارم تجاھك وتجاه طفلك 

 كمشارك. 
 

 ماذا لو كان لدي شكوى؟
 

 إذا كانت لدیك شكوى لتقدیمھا إلى أعضاء فریق البحث، فیرجى االتصال بـ: 
 

 ھمفري البروفیسور نیل 
Ellen Wilkinson Building, Manchester Institute of Education, The University of Manchester, 
Oxford Road, Manchester M13 9PL 
 

 neil.humphrey@manchester.ac.ukالبرید اإللكتروني: 
 

 0161 275  3404ھاتف: 
 

https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955


إذا كنت ترغب في تقدیم شكوى رسمیة إلى شخص ما من خارج فریق البحث أو في حال إذا لم تكن راضیًا عن اإلجابة  
 التي حصلت علیھا من الباحثین في المقام األول، فیرجى التواصل مع:  

 
The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of 
Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL 
 

    research.complaints@manchester.ac.ukالبرید اإللكتروني: 
 

 0161 306  8089ھاتف: 
 

إذا كنت ترغب في التواصل معنا بشأن حقوق حمایة البیانات الخاصة بك، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلى  
.ukdataprotection@manchester.ac  أو مراسلةThe Information Governance Office, Christie 

Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL  وسنوجھك خالل عملیة
 استغالل حقوقك.

 
لدیك أیًضا الحق في تقدیم شكوى إلى مكتب مفوض المعلومات بشأن الشكاوى المتعلقة بمعلومات التعریف الشخصیة 

 طفلك:ل
 

 complaint/-a-https://ico.org.uk/makeعبر اإلنترنت: 
 

   0303 123  1113ھاتف: 
 

 مزید من المعلومات
 

أو االتصال بنا عبر رقم  beewell@manchester.ac.ukإذا كان لدیك أي أسئلة، یمكنك مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني 
   0161 275 3415الھاتف 

 
 رك على وقتك الذي أمضیتھ في االطالع على ھذه المعلومات. نشك

 
 الموافقة على أن یكون طفلك جزًءا من ھذا البحث

 
 نأمل أن تسمح لطفلك بالمشاركة في ھذا البحث. •
وربط بیانات استطالع  ، BeeWellبالموافقة نیابة عنھ، فإنك توافق على مشاركة طفلك في استطالع الرأي # •

الخاصة بھ بمعلومات أساسیة عنھ، والربط المستقبلي لبیاناتھ بالمعلومات األخرى المتعلقة بھ (الموضحة  الرأي 
 أعاله في "حمایة البیانات والسریة"). 

في موعد ، وإعادة النموذج الوارد أدناه في أقرب وقت ممكنفي حال رفضك إبداء الموافقة، یتعین علیك  •
 .2021أغسطس  13أقصاه 

 اختیار عدم المشاركة لن یضر بك أو بطفلك بأي شكل من األشكال.إن  •
سیتم التوضیح لجمیع األطفال أن األمر متروك لھم لیقرروا المشاركة أو عدم المشاركة.  سیتم تذكیرھم أیًضا   •

 بأنھ یمكنھم تخطي األسئلة التي ال یرغبون في اإلجابة عنھا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ico.org.uk/make-a-complaint/


 
 
 
 
 
 
 

ترغب في مشاركة طفلك. یرجى إما مسح ھذا النموذج ضوئیًا  الما علیك سوى إكمال ھذه الوثیقة وإعادتھا إذا كنت 
 275  3415(أو االتصال على رقم الھاتف    e.wo@manchester.ac.uklawrencوإرسالھ بالبرید اإللكتروني إلى 

 )، أو إرسالھ مرة أخرى إلى العنوان التالي:0161
 
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC 
Lawrence Wo 
Manchester Institute of Education 
Manchester Institute of Education 
University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester 
M13 9PL 
 

 لست في حاجة إلى إرفاق طابع.  
 

 إذا كنت سعیًدا لمشاركة طفلك، فال داعي لفعل أي شيء. 
 

 عزیزي لورانس،
 

 .BeeWellأرغب في سحب طفلي من المشاركة في دراسة #
 

  اسم الطفل:
 

  مدرسة الطفل:
 

  ):8،9،10الصف الدراسي للطفل (مثل 
 

  األمر/مقدم الرعایة:ولي 
 

  توقیع ولي األمر/مقدم الرعایة: 
 

  التاریخ:  

 
 .2021أغسطس  13یرجى إعادتھ في موعد غایتھ 
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