
 

Evaluare Națională pentru serviciul A Better Start 
 (Un Început Mai Bun): Învățând de la familii 

Ce anume se întâmplă? 

O echipă de cercetători efectuează o 
evaluare națională pentru a afla mai multe 
despre serviciile A Better Start (ABS). 

Cercetătorii de la Universitatea Sussex vor 
să discute cu familii pentru a afla părerea lor 
despre serviciile ABS. 

Vor să discute cu 25 de familii: 

• care au un copil cu vârsta cuprinsă între 
0-12 luni sau între 24-36 luni;

• care locuiesc într-una dintre cele cinci zone 
ABS (Blackpool, Bradford, Lambeth, 
Nottingham sau Southend-on Sea).

Cercetătorii doresc să se asigure că întregul 
grup de 25 include un amestec de trăsături 
familiale și experiențe cu ABS. Parteneriatul 
ABS din zona ta îi ajută să facă acest lucru.  

Sediul ABS din zona ta a fost de acord să facă 
o listă anonimă a familiilor din zona locală
pentru cercetători.

• Lista va include doar familii care au fost de
acord să fie incluse.

• Nu va da nume sau detalii de identificare
ale familiilor.

• Va include câteva informații pe scurt,
anonime:
o De exemplu, „Mamă, vorbitoare de limba

somaleză, băiat de 2 ani, folosește
serviciul `Stai la joacă`”

• Cercetătorii vor folosi aceste informații
pentru a selecta 25 de familii cu experiențe
mixte pe care le vor invita să participe la
studiu.

Ce cerințe aveți de la mine? 
Sediul ABS local ar dori să îți includă familia în 
lista anonimă a familiilor pentru cercetători. 

Dacă vei fi de acord să fii inclus(ă) în listă: 

• Sediul ABS local nu va oferi cercetătorilor
numele tău sau orice detaliu de identificare.

• S-ar putea ca familia ta să nu fie selectată
pentru cercetare – asta va depinde de
varietatea de familii din toate zonele ABS.

• Dacă familia ta va fi selectată pentru studiu:

• Sediul ABS local îți va cere acordul pentru
a furniza cercetătorilor datele de contact

• Poți spune nu sau te poți răzgândi
oricând – depinde de tine.

• Dacă vei spune da, un cercetător va
lua legătura cu tine.

Dacă nu dorești să fii inclus(ă) pe listă: 

• E în regulă. Sediul ABS din zona ta nu va
distribui aceste informații către nimeni și nu
va afecta niciun serviciu de care beneficiezi.

  Și dacă voi fi de acord cu cercetarea? 
Un cercetător de la Universitatea Sussex va lua 
legătura pentru a-ți spune mai multe despre 
evaluare și dacă ești vei fi dispus(ă) să participi. 

• La fel, poți spune NU în orice moment.

• Dacă spui DA, cercetătorul îți va cere să
vorbiți de două ori pe an timp de patru ani.

• O vizită pe an la tine acasă, sau
altundeva, dacă preferi.

• Un apel telefonic pe an - după
aproximativ 6 luni de la vizită.

• Te poți răzgândi în privința participării în
orice moment.

Dacă vei face parte din cercetare 

• Vizitele vor dura în jur de 2 ore, apelurile
telefonice vor dura în jur de 30 minute. Totul
se face în momentele potrivite ție și familiei.

• Cercetătorii vor vorbi cu tine și cu oricine
altcineva din familie care dorește să participe.

• Vă vor întreba despre viața de familie și
experiențele cu ABS.

• Totodată, vor oferi activități de făcut în familie
și o cameră pe care o poți păstra.

• Pentru a mulțumi familiei, se va oferi un
voucher cadou de fiecare dată când se
vorbește cu cercetătorii:

• £30 când cercetătorul vizitează.

• £20 pentru interviul telefonic.

Dacă ai întrebări, poți lua  
legătura direct cu cercetătorii:  
Sună pe Ali Lacey la: 07823 515120 
E-mail: A.Lacey@sussex.ac.uk


