
 

: (A Better Start)لوطني لبرنامج بداية أفضل التقييم ا
التعلم من العائالت

ماذا يحدث؟

لمعرفة المزيد عن  يقوم فريق من الباحثين بإجراء تقييم وطني

 .(A Better Start - ABS)خدمات برنامج 

لمعرفة  يريد باحثون من جامعة سسكس أن يتحدثوا مع عائالت

  (.ABSآرائهم في خدمات برنامج )

:عائلة 25ويريدون أن يتحدثوا مع 

  طفل  أوشهرا  12ممن لديهم طفل يتراوح سنه بين صفر إلى

یتراوح سنھ بین 24 - 36 شھرا. 
• ممن یسكنون في إحدى مناطق برنامج )ABS( الخمسة وھي: 

، أو (Bradford)، أو برادفورد (Blackpool))بالكبول 
، أو (Nottingham)، أو نوتينجهام (Lambeth)المبيث 

(.(Southend-on Sea)ساوث إيند أون سي 

 25المجموعة الكاملة المكونة من يريد الباحثون التأكد من أن 
عائلة تتضمن مزيج من الخصائص األسرية والتجارب مع برنامج 

(ABS.) ( وتساعدهم شراكة برنامجABS المحلي على القيام )
  بذلك.

قائمة مجهولة الهوية ( المحلي على إعداد ABSوافق برنامج )
  للباحثين. بالعائالت من المنطقة المحلية

 .لن تحتوي القائمة إال على العائالت التي وافقت عي تضمينها

  ة العائالتأسماء أو تفاصيل تحدد هويالبرنامج أي  ىعطيلن.

  بعض المعلومات الموجزة مجهولة الهوية:القائمة ستشمل 
o  ،مثال "الوالدة تتحدث اللغة الصومالية، صبي عمره سنتين

يستخدم خدمات البقاء واللعب".
  عائلة لديها  25سيستخدم الباحثون هذه المعلومات الختيار

 مزيج من التجارب لدعوتها للمشاركة في الدراسة.

ماذا تطلبون مني أن أفعله؟

قائمة مجهولة ( المحلي أن يدرج عائلتك في ABSيرغب برنامج )
 إلعطائها للباحثين. الهوية للعائالت

إذا وافقت على إدراجك في القائمة:

 ( لن يعطي برنامجABS المحلي الباحثين اسمك أو أي تفاصيل )
 أخرى تحدد هويتك.

 يعتمد ذلك على المجموعة  –للبحث  قد ال يتم اختيار عائلتك
 (.ABSالمتنوعة من األسر عبر جميع مناطق برنامج )

 :إذا اختيرت عائلتك للبحث

 ( سيطلب برنامجABS المحلي موافقتك على تبادل بيانات )
 االتصال بك مع الباحثين.

  األمر  –يمكنك أن ترفض أو تغير رأيك في أي وقت
 يعود إليك.

  أحد الباحثين.إذا وافقت، سيتصل بك

إذا كنت ال تريد أن تدرج على القائمة:

 .ال بأس بذلك ( لن يطلع برنامجABS المحلي أحد على هذه )
المعلومات، ولن يؤثر ذلك على أي من الخدمات التي تتلقاها.

ماذا سيحدث إذا وافقت على المشاركة في البحث؟

 Sussexسيتصل بك أحد الباحثين من جامعة سسكس )
University،وسيسألك ما إذا كنت على  ( ليخبرك المزيد عن التقييم

 استعداد للمشاركة فيه.

  في أي وقت من األوقات. ترفضسيظل بإمكانك أن

  سيطلب الباحث أن يتحدث معك مرتين في السنة وافقتوإذا ،
على مدار أربع سنوات.

 إلى منزلك، أو أي مكان آخر  زيارة واحدة في السنة
 تفضله.

 أشهر تقريبا من  6بعد  -في السنة  مكالمة هاتفية واحدة
 الزيارة.

  حول المشاركة في وقت من األوقات.يمكنك أن تغير رأيك

:إذا شاركت في البحث

  دقيقة تقريبا.  30ستستغرق الزيارات ساعتين تقريبا، والمكالمات
 سيُعمل بكل شيء في وقت يناسبك أنت وعائلتك.

 .سيتحدث الباحثون معك وكل من يريد المشاركة في عائلتك 

 ( وسيسألون عن حياتك العائلية وتجاربك مع برنامجABS.) 

  ُحضرون أيضا بعض األنشطة للقيام بها في شكل عائلة وسي–
 وكاميرا لتحتفظ بها.

  ستحصل العائالت على قسيمة هدية شكرا لها في كل مرة تتحدث
 مع الباحثين:

 30 £.عند زيارة الباحث 

 20 £.على المقابلة عبر الهاتف   كانت لديك أي أسئلة،إذا 
  يمكنك االتصال بالباحثين مباشرة:

515120 07823( Ali Laceyاتصل بـ آلي ليسي )

A.Lacey@sussex.ac.ukالبريد اإللكتروني: 


