
 
 

 برگه اطالعات شرکت کنندگان 

 

 پژوهشگر: 

مرکز ملی  ،دانشکده پزشکی دانشگاه ملی استرالیامطالعات عرب و اسالمی، به ویژه مرکز )لی استرالیا مما تیمی از پژوهشگران در دانشگاه 

در دانشگاه ملی استرالیا، ، مدیر پروژه ک ورب-ویرسرا گول. خانم هستیم تبادل سالمت جمعیت(  سالمت جامعه وبیماری های همه گیر و 

 هماهنگ کننده این پروژه است.

 

 

 یا جست و جو  کاوشی برای کودکان: مرحله عنوان پروژه: آتش سوزی جنگل ها و ارتباط با سالمت 

 

 طرح کلی پروژه:

 تعریف و روش شناسی: •

برای کودکان و دیگر   یبه فرهنگ مصور حساس سالمتی (هایپیام ) تبدیل مفاهیم به منظور ییفرآیندهاو  اصول برای توسعهما  •

اینکه برای درباره داشته باشیم دقیقه ای  ۱۵تا   ۱۰شما مصاحبه های ما مایلیم با . می آموزیمبهترین راه را ، رگروه های آسیب پذی

مانند بسیاری از  .مدنظر قرار دهیم بایدچه چیزهایی را  داستان برای کودکان درباره دود ناشی از آتش سوزی جنگل ها تابکنوشتن  

این  یم نبسته به ترجیح شما، ما می توادر منطقه کانبرا تجربه کردیم.  ۲۰۲۰و اوایل  ۲۰۱۹اواخر آتش سوزی چیزهایی که در 

 اسکایپ یا زوم، انجام دهیم. از طریق  انترنتیی، فن، تلحضوریمصاحبه را 

•  

 شرکت کنندگان: •

ودا ما انتظار داریم که با حد، صحبت خواهیم کرد. فارسی زبانکودکان دبستانی با   مرتبطت یا  والدین، سرپرسما با بزرگساالنی که  •

 ت صحبت خواهیم کرد. فاو نفر از گروه های مت ۶۰با صحبت کنیم، به عنوان بخشی از یک مطالعه وسیع تر ن گروه پنج نفر در ای

 

 

 ازخوردهاو ب داده هااستفاده از  •

ما ، استفاده خواهد شد. نگل هاج کودکان در باره دود ناشی از آتش سوزی ایجاد کتاب داستان، برای حاصل از این پروژه اطالعات •

ارتباط برقرار کردن با دیگر موضوعات خطیرسالمت جامعه  اطالعات را در انتشارات و پژوهش های آینده در مورد  این همچنین

کردیم را برای شما فراهم میکنیم.   تهیهکنیم. زمانی که این پروژه تمام شود، یک کپی از کتاب داستانی که  ، لحاظ میبرای کودکان

 داشته باشید.  شما میتوانید انتخاب کنید که نسخه چاپی یا دیجیتالی آن را

•  

تحقیقات سالمت جامعه و دانشکده   ، دانشکده یاجتماع قاتیدانشکده علوم تحقاین پروژه بین دانشکده ای توسط  تامین مالی پروژه: •

 پزشکی دانشگاه ملی استرالیا تامین مالی شده است. 

 

 :درگیری شرکت کنندگان 

 و انصراف:  داوطلبانه مشارکت •

در این تحقیق نیستید مگر اینکه خودتان مایل باشید. شما بدون اینکه علت را به من توضیح دهید در صورت   به مشارکتشما مجبور  •

 تغییر نظرتان، میتوانید از این تحقیق خارج شوید. اگر شما این پروژه را ترک کنید من از مطالبی که به من گفتید استفاده نخواهم کرد. 

 

 

 یی را شامل میشود؟شرکت کردن در این تحقیق چه چیزها •

. ما  فارسی زبان تاثیرگذار است یا نه، میپرسیم ما از شما سوال هایی در باره اینکه شما فکر میکنید چه چیزهایی برای کودکان •

نسبت به دود آن.  ویژهبه  واکنش دادند؟ ۲۰۲۰- ۲۰۱۹همچنین از شما میپرسیم که کودکان چگونه نسبت به آتش سوزی جنگل ها در 

اگر مایل به  یا  ضبط میکنیم )کننده باشد. ما صحبت های شما را  ما درک میکنیم که صحبت در این باره ممکن است برای شما نارحت

 .رونویسی خواهیم کردبرای تحلیل های بعدی .( سپس آن ها را ت برمیداریمشیاددا ،نیستید داضبط ص

•  



 
 مکان و مدت زمان: •

یا از راه  و حضوریمحدوده پایتخت استرالیا انجام میشود. مصاحبه ها میتواند در  ۲۰۲۱تا جوالی  ۲۰۲۰الی این پژوهش از جو •

ایپ و یا زوم انجام شود. دو بخش در این تحقیق وجود دارد. در این بخش، ما امیدواریم که بفهمیم این کتاب  دور از طریق تلفن، اسک

در مورد نمونه اولیه  ، ما میخواهیم ببینیم که مردم اواخر این سال اتفاق میفتدبخش دوم، که  داستان چه چیزهایی را باید شامل شود. در

  از مشارکت شما در این بخش یا هردو، استقبال میکنیم. . نظری دارندچه ، کردیم  تهیهکتابی که 

 

 

از این کتاب  به انتخاب خودتان ما برای شما یک نسخه چاپ شده یا دیجیتالی اگر شما در این مطالعه مشارکت کنید،  پاداش مشارکت:

 داستان کودکان، فراهم میکنیم.  

 

 

تقریبا کوچک است، این احتمال وجود دارد که افراد   ایاسترال تختیمحدوده پادر  به خاطر اینکه جامعه فارسی زبان احتمال خطر: •

، با اطمینان از اینکه که بخش  قادر باشند بر مبنای پاسخ های شما، هویت شما را تشخیص دهند. ما میتوانیم با همکاری یکدیگر دیگر

برسانیم. همچنین این خطر وجود  احتمال این  خطر را به حداقل  رسمی مصاحبه شما از پاسخ های افشا کننده هویتی، اجتناب میکند،

حالت اندوه را تجربه کنید. اگر این اتفاق برای شما  بازگو میکنید   ۲۰۲۰- ۲۰۱۹زمانی که تجربیاتتان را از آتش سوزی شما دارد که 

شما  طالعه انصراف دهید.مدر این  مشارکتاز آن سوال عبور کنید یا از ف کنید،  رخ داد لطفا راحت باشید که مصاحبه را متوق

 تماس بگیرید.   ۱۳۱۱۱۴به شماره نجات زندگی استرالیا خط  همچنین میتوانید با برنامه 

 

 

 

که اهمیت   دار داریم که این تحقیق بتواند در اطالع رسانی به کودکانی که زبان اصلی آن ها انگلیسی نیست، کمک کنما انتظ مزایا: •

ننده در ک مشارکت ، به عنوان میسازیمدریافت یک نسخه از این کتاب که ما  موضوعات سالمت جامعه را متوجه شوند. شما مستقیما با 

 مند میشوید.   این پروژه بهره

 

 ضوابط انحصاری: •

و در محدوده پایتخت استرالیا زندگی  باشدسال و یا باالتر   ۱۸شرکت کنندگان در این پژوهش باید سن  محدودیت های شرکت کنندگان: •

والدین یا سرپرست باشند و یا مستقیما با کودکان دبستانی که آن ها نیز فارسی ها باید به زبان فارسی صحبت کنند،  و یا کار کنند. آن 

 زبان هستند کار کنند. 

 

 :حفظ محرمانگی

دارند. ما پاسخ های شما را جدا از دسترسی ن فراهم شده، فقط گروه پژوهش به اطالعاتی که توسط شرکت کنندگا  -حفظ محرمانگی

)نسبت(  ما هر گفته شما را به سن، جنس و زبان شما بدون ذکر نام، ارجاع  موقع انتشاراسم و اطالعات تماس شما نگه میداریم. 

را محرمانه نگه داریم، اما بسته به اندازه خ های شما یی که قانون اجازه میدهد پاس میدهیم. هرچند ما تمام تالش خود را میکنیم که تا جا 

 مجددا قابل شناسای باشید. بنابراین از دادن اطالعات حساس پرهیز کنید.   شما کن است م جامعه محلی فارسی زبان، م

 

 :حریم خصوصینکته 

ورده کند. سیاست حفظ  را برآ ۱۹۹۸در جمع آوری اطالعات شما در این پژوهش، دانشگاه ملی استرالیا باید قانون حریم خصوصی 

قابل   https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_010007 در این وبسایت  حریم خصوصی دانشگاه ملی استرالیا

 چگونه یک فرد میتواند: سترسی است که شامل اطالعاتی در باره اینکه د

 را داشته باشد.  امکان ویرایش اطالعات شخصی خودشدسترسی و 

میتواند  دانشگاهونه این چگ اینکه شکایت کند و  دانشگاه ملی استرالیات حریم خصوصی توسط استرالیایی رعای قوانین نقض درباره 

 کند.  شکایت را پیگیری

 

 ذخیره اطالعات

مصاحبه های شما در کامپیوترهای رمزعبور دار که متعلق به تیم پژوهش در دانشگاه ملی استرالیا است، ثبت میشود. به محض تبدیل   مکان:

مصاحبه ها به نوشتار و هویت زدایی از آن ها، مصاحبه های اولیه پاک میشوند. نوشته ها در همان کامپیوترها و همچنین در فضای دراپ 

https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_010007


 
 د. شما میتوانید در مورد سیاست های حریم خصوصی دراپ باکس در این آدرسباکس ذخیره میشون

https://www.dropbox.com/privacy     .مطالعه کنید 

 

 .  ذخیره میشوند و پس از آن از بین میروند ،شار نتایجاده ها تا پنج سال بعد از انتد مدیریت داده ها:

 ارائه خواهد افتادده ها در انتهای دوره ذخیره توضیحی برای اینکه چه اتفاقی برای دا مدیریت داده ها در طول زمان الزم برای ذخیره ماندن:

 باشید.    ممکن دقیقیشوند. در مورد آخر تا حد اطالعات از بین میروند، بایگانی میشوند و یا برای تحقیقات آینده استفاده م کنید. توضیح دهید که 

 

 

 

 سوال ها و نگرانی ها:

(  ۰۰۶۱۲۵۱۲۴۸۷۲۶) کورب-ویرسرا گوللطفا با  جزئیات تماس برای دریافت اطالعات بیشتر: •

Laura.Gooyers@anu.edu.au   

 تماس بگیرید    erin.walsh@anu.edu.au( ۰۰۶۱۲۶۱۲۵۸۲۹۱دکتر ارین والش ) و یا

 

 :اگر در شرایط پریشانی قرار گرفتید جزئیات تماس •

 تماس بگیرید.   ۱۳۱۱۱۴اگرشما هرگونه اندوه ناشی از شرکت در این مطالعه، تجربه کردید، لطفا با خط نجات استرالیا به شماره  •

•  

  

 ات شفافیت کمیته اخالقی

  (.۲۰۲۰/۳۵۴)طبق پروتکل مطالعات انسانی دانشگاه ملی استرالیا تایید میشود اتجنبه های اخالقی این پژوهش توسط کمیته اخالقی

 اگر شما هرگونه نگرانی یا شکایت درباره اینکه چگونه این پژوهش هدایت میشود، دارید، لطفا تماس بگیرید:

 

 مدیر اخالقیات 

  دانشگاه ملی استرالیا یانسان قاتیاخالق تحق تهیکم

 دانشگاه ملی استرالیا

۰۰۶۱۲۶۱۲۵۳۴۲۷تلفن:   

Human.Ethics.Officer@anu.edu.au       
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