ﺎﻝ

استامرة املوافقة للمشاركة يف Kupol

ﻌﻣ

أوافق أنا وطفيل عىل املشاركة يف  ،Kupolكام أوافق عىل أن تعالج بيانايت الشخصية وبيانات طفيل ضمن الدراسة.
لقد أخذت علامً باملعلومات املكتوبة كام اتيحت يل الفرصة لطرح األسئلة حول الدراسة .وأنا عىل دراية أن مشاركتي
ومشاركة طفيل يف هذه الدراسة هي طوعية متاما ،وميكن لنا إلغاءها متى اردنا بدون اعطاء أي تربير لذلك.

ﺱ
ﻟﻼ
ﺳﺗ

يرجى وضع عالمة نعم أو ال ملا ييل:

 Aأعطي موافقتي هنا بأن يقوم طفيل مبلء استامرة االستبيان ،التي سوف تسجل يف قاعدة بيانات الحاسوب لدى معهد
كارولينسكا الطبي وأن تستخدم هذه االجابات يف مجال البحوث حول أهمية البيئة املدرسية لصحة األطفال النفسية.

نعم

كال

 Bأوافق عىل طلبكم بالحصول عىل املعلومات التي تخصنا انا وطفيل من السجالت املختلفة.

نعم

كال

 Cأوافق عىل أن يعطي طفيل عينات من لعابه .كام أعطي موافقتي عىل أن يُحتفظ بهذه العينات يف البنك الحيوي يف مستشفى
كارولينسكا الطبي وأن تستخدم هذه العينات يف أغراض البحث عن تأثري املدرسة عىل اإلجهاد النفيس ( )Stressلدى الشباب
صغار السن .يرجى املالحظة أنه من الرضوري أن يوقع كال الحاضنني من أجل أن نتمكن من اخذ عينات اللعاب ،إذا كان الطفل
يسكن مع كال الحاضنني.

نعم

كال

اسم الطفل:

الرقم الشخيص للطفل:

املدرسة:

الصف:

ﻟﻳ

توقيع الطفل:
الحاضن 1

التاريخ:

التوقيع:
االسم الكامل:
صلة القرابة مع الطفل:
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االب البيولوجي
االم البيولوجية
صلة أخرى ،التوضيح رجا ًء		 :

املريب
املربية

االب بالتبني
االم بالتبني
لدي حضانة منفردة لطفيل
إقلب الصفحة

الحاضن 2

التاريخ:

التوقيع:
االسم الكامل:
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صلة القرابة مع الطفل:

االب البيولوجي
االم البيولوجية
صلة أخرى ،التوضيح رجا ًء		 :

املريب
املربية

االب بالتبني
االم بالتبني
لدي حضانة منفردة لطفيل

إذا كان لديك حضانة مشرتكة ولكنك ال تعيش مع الحاضن اآلخر ،يرجى تسليم استامرة املوافقة اىل الحاضن االخر ليك يوقع عليها .إذا كان من الصعب
عليك الوصول اىل الحاضن االخر ،نرجو منك حينئذ كتابة عنوان الحاضن االخر أدناه حتى نتمكن من االتصال به.
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االسم (الحاضن :)2

ﺱ
ﻟﻼ
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العنوان:

من اجل ان نتمكن من االتصال بك وبطفلك ،نحتاج إىل معلومات االتصال الخاصة بك.
العنوان:

رقم الهاتف الجوال:

الربيد االلكرتوين:

ﻟﻳ

إرسل هذه اإلستامرة يف مظروف اإلجابة املرفق.

العنوان الربيدي

Karolinska Institutet
Institutionen för folkhälsovetenskap
Projekt Kupol
Tomtebodavägen 18a
Stockholm 77 171
رقم تسجيل 202100 2973

عنوان الزيارة

Widerströmska Huset
Tomtebodavägen 18a
Stockholm

املوقع االلكرتوين

Ki.se
Kupolstudien.se
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