استمارة معلومات سهلة القراءة للبحث الخاص بدعم األقران
)(Easy Read Information Form for research about peer support

اسم المشروع :استكشاف مزايا وتحديات دعم األقران لألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن
منظمات دعم األقران :مشروع إنتاج مشترك
(Project Name: Exploring benefits and challenges of peer support
for people with disability in peer support organisations: A co)production project

الباحثون:












الدكتورة ميريديث تافينر ،محاضرة في كلية الطب والصحة العامة ،جامعة نيوكاسل،
محققة  /باحثة
التنوع واإلعاقة (Diversity Disability
جورج أيوب ،باحث ذو خبرة حيّة ،تحالف ّ
)Alliance DDA
رايلين بوك ،باحثة ذو خبرة حيّة ،تحالف ذوي اإلعاقة في المجتمع في منطقة هانتر
)(Community Disability Alliance Hunter CDAH
جولي دوونج ،باحثة ذو خبرة حيّةDDA ،
كاري هايتر ،محاضرة في كلية العمل االجتماعي ،الكلية األسترالية لعلم النفس التطبيقي،
سقة  /محققة
ومديرة شركة كاري هايتر لالستشارات  -الباحثة الرئيسية المن ّ
جولي ماغيل ،باحثة ذو خبرة حيّةDDA ،
شايلي براير ،باحثة ذو خبرة حيّةCDAH ،
كاترين والش ،مسؤولة تنمية األقران  /باحثةDDA ،
شياو لونغ (دافيد) يانغ ،باحث ذو خبرة حيّةDDA ،
تحالف ذوي اإلعاقة في المجتمع في منطقة هانتر – شريك في البحث
التنوع واإلعاقة – شريك في البحث
تحالف ّ

رقم الموافقة الخاص بلجنة أخالقيات البحوث البشريةH-2021-0088 :
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نحن ندعوك للمشاركة في بحث يتعلّق بدعم األقران
ضمن تحالف ذوي اإلعاقة في المجتمع في منطقة
تنوع واإلعاقة ).(DDA
هانتر ) (CDAHوتحالف ال ّ

سيساعد هذا البحث على تعزيز حركة األقران في كل
من التحالفين  CDAHو  DDAوفي المجتمع.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة لفهم هذه االستمارة ،فيرجى
االتصال بكاري هايتر  Carrie Hayterعلى الرقم
 0415348057أو عبر البريد اإللكتروني على
carriehayter@gmail.com

يسأل هذا البحث األشخاص عن رأيهم في األشياء.

يدور هذا البحث حول رأي األشخاص في المشاركة في
دعم األقران .يدور دعم األقران حول دعم األشخاص
ذوي اإلعاقة لبعضهم البعض.
سيستمر المشروع من عام  2021حتى عام .2023
سيتم سؤالك طوال هذه الفترة عما إذا كنت ترغب في
المشاركة.

تقوم كاري هايتر بإجراء هذا البحث بمشاركة
ميريديث تافينر وباحثين من ذوي التجربة الحيّة.
كاري لديها عمل خاص بها ،وتعمل ميريديث في جامعة
نيوكاسل .الباحثون ذوو التجربة الحيّة هم من  CDAHو
.DDA
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نريد التحدث إلى األشخاص الذين:

 خضعوا لتدريب يعلّم األشخاص عن دعم األقران

 هم مشاركين في دعم األقران

 هم أشخاص ذوي إعاقة يقومون بدعم األقران
ألشخاص في مجتمعهم
 هم أشخاص ذوي إعاقة يقومون بدعم األقران
ألشخاص آخرين في مجتمع ذوي اإلعاقة
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سوف نسأل:

 إذا كنت تحب دعم األقران ولماذا

 كيف تغيّرت األمور بالنسبة لك بسبب دعم األقران.
 ما األشياء التي لم تتغيّر بالنسبة لك.

 ما الذي يعجبك في دعم األقران

 ما الذي ال يعجبك في دعم األقران
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يمكنك التحدث إلينا:

 ضمن مجموعة

سيصل عدد األشخاص في المجموعة إلى  8أشخاص
وسيكون هناك باحثان.

سيستغرق األمر حوالي ساعة ونصف.

سنطلب تسجيل ما يقوله الجميع.

يمكنك اصطحاب صديق.
يمكنك أن تطلب من شخص تثق به أن يقدم لك الدعم.
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يمكنك التحدث إلينا:

 بمفردك أو برفقة شخص يقدم لك الدعم

سيستغرق األمر حوالي  45دقيقة.

سوف نطلب تسجيل ما تقوله.

ضا استبيانًا لإلجابة عليه عن تدريب دعم
 قد نرسل لك أي ً
األقران.
This Photo by Unknown

Page 6

عليك المشاركة فقط إذا كنت ترغب بذلك

يمكنك أن تقول ال .الخيار يعود لك.
إذا قلت ال ،فلن يغضب أحد.

يمكنك المشاركة وتغيير رأيك الحقًا والتوقف في أي وقت.
ال داعي إلعطاء سبب.

يمكنك اختيار األسئلة التي تريد اإلجابة عليها .يمكنك أن
تقول ال إذا كنت ال تريد اإلجابة على سؤال ما.

لن نخبر أحدا ً بأنك أنت من أعطانا اإلجابات .سنحافظ
على سرية اسمك عندما نكتب ونتحدث عن البحث.
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?

سنحتفظ بالمعلومات المتعلقة بك في مكان آمن في
الجامعة حيث ال يستطيع العثور عليها إال األشخاص
الذين يجرون البحث.

يمكنك طلب نسخة مطبوعة عن األمور التي تحدثت
عنها ،وإعالمنا إذا كنت ترغب في تغيير أي جزء منها.

إذا كان الحديث ضمن مجموعة ،فيجب على كل فرد في
ض ا.
المجموعة الحفاظ على سرية اسمك أي ً
 ال يُسمح لهم بإخبار اآلخرين بما قلته.
 ال يُسمح لك بإخبار اآلخرين بما قالوا.

يمكنك طلب نسخة عن نتائج البحث .
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هناك أشخاص يمكنك االتصال بهم أو إرسال بريد إلكتروني
لهم بشأن البحث.

إذا كنت تريد طرح أسئلة حول البحث ،فاتصل ب -
كاري هايتر على الرقم  0415348057أو عبر البريد
اإللكتروني على  carriehayter@gmail.comأو
ميريديث تافينر على الرقم  (02) 40420684أو عبر
البريد اإللكتروني على
meredith.tavener@newcastle.edu.au

إذا كانت لديك مخاوف بشأن حقوقك كمشارك في هذا
البحث ،أو كانت لديك شكوى بشأن الطريقة التي يتم بها
إجراء البحث ،فقد يتم تحويلها للباحث أو إلى شخص مستقل
إذا كنت تفضّل ذلك ،هو مسؤول أخالقيات البحوث البشرية
على العنوان التالي:
The Human Research Ethics Officer,
Research & Innovation Services, The
University of Newcastle, University Drive,
Callaghan NSW 2308, Australia
رقم الهاتف(02) 4921 6333 :
البريد اإللكترونيHuman-Ethics@newcastle.edu.au :
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إذا كنت منزع ًجا من البحث ،يمكنك التحدث إلى -
تنوع واإلعاقة (Diversity
آيس بونكاتو من تحالف ال ّ
) Disability Allianceعلى الرقم
 0434354114أو
أندرو فوديك من تحالف ذوي اإلعاقة في المجتمع في منطقة
هانتر (Community Disability Alliance

) Hunterعلى الرقم 049053454

ضا االتصال بمنظمة األشخاص ذوي
يمكنك أي ً
اإلعاقة في أستراليا (People With
) Disability Australiaعلى الرقم:
93703100
يمكنهم تقديم خدمة الدفاع عن الحقوق والمساعدة في
حل المشاكل مع الخدمات.

إذا كنت ترغب في المشاركة في الدراسة -
بعد أن تفهم موضوع الدراسة وإذا كنت ترغب في المشاركة ،سوف تحتاج إلى التوقيع
على استمارة الموافقة.
يعني ذلك أنك تفهم معنى المشاركة وتوافق على المشاركة في الدراسة.
هناك استمارة موافقة ألجزاء مختلفة من الدراسة  -التحدث ضمن مجموعة أو التحدث إلينا
بنفسك أو إجراء استبيان.
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