
 

 فسيةالن   حةالص   قسم

 حةالص   وزارة

 

 الصحة وزارة قبل من النتيجة مقاييس بحث في للمشتركين معلومات صفحة

 وزارة في النفسية الصحة لقسم التابع التأهيل قسم قبل من الجاري البحث في المشاركة بطلب اليك نتوجه

 .حيفا جامعة قبل من ينفذ والذي طاوبر. ن الزلو عائلة صندوق مع بالتعاون الصحة

 التأثير تقييم وإلى التأهيل خدمات يستهلك كشخص وإحتياجاتك تجاربك على رفالتع الى البحث يهدف

 سياسة وتطوير دعم لذلك، األسباب بين من. التأهيل سلة إطار في اليوم تقدم التي المختلفة للخدمات والمساهمة

 .يستهلكونها الذين واألشخاص التأهيل إعادة بخدمات يتعلق بما الصحة وزارة

 .القادمة الخمس السنوات خالل السنة في واحدة مرة إستمارة تعبئة على أخرى، أمور ضمن من البحث يعتمد

 صحيحة إجابات لالسئلة يوجد ال. بصراحة عليها االجابة منك ونطلب الحياة من مختلفة بنواح   األستمارة تختص

 ان المقابلة ة/معد من تطلب أن يمكنك اعطاؤه عليك الذي الجواب هو ما ة/متأكدا تكن لم إذا. صحيحة غير أو

 .السؤال لك يوضح

 .ساعة نصف حوالي تستغرق اإلستمارة تعبئة

 البحث في المشاركة عن وقت أي في تتوقف أن تستطيع الراحة، بعدم اإلستمارة تعبئة بعد أو خالل شعرت إذا

 المالئمة الجهات الى يوجهك كي المقابلة معدة إلى التوجه يمكنك شخص مع للتكلم جهتك من بحاجة شعرت وإذا

 .مساعدتك يمكنها التي

 .مناسب عالج تلقي من منعك يتم لن ال، أم البحث في المشاركة ي/اخترت سواء

 

 :أدناه الموقع أنا

 :والعائلة الشخصي سماإل
 :الهوية بطاقة رقم

 :البريدي زالرم                                                                             :العنوان
 

 

 



 الصحة وزارة قبل من النتيجة مقاييس ببحث لإلشتراك علم عن الموافقة

 

 .الوثيقة هذه في مفّصل هو كما البحث في المشاركة على أوافق بأني بهذا أصّرح .أ

 :قبل من لي الشرح تقديم تم أنه بهذا أصّرح .ب

 :الشرح مقدم إسم
 

 .البحث تنفيذ على المالئمة الجهات من موافقة على الحصول تمّ  أنه (1)

 لخدمات النتائج تقييم موضوع في وذلك الصحة وزارة قبل ومن حيفا جامعة بواسطة يجري البحث أن (2)

 السنوات خالل عام كل إستمارة تعبئة على عليه، يعتمد ما بين من البحث، يعتمد. المجتمع في التأهيل

 .اإلستمارات من عليها الحصول يتم التي المعلومات تحليل وعلى القادمة الخمس

 الصحة وزارة تحول سوف البحث تنفيذ ولغرض اإلستمارة تعبئة أجل من إلي التوجه لغرض أنه (3)

 .حيفا جامعة إلى الصحة وزارة لدى والموجودة بي المتعلقة المعلومات

 مخزون الى إدخالها يتم سوف البحث إطار في حيفا جامعة قبل من جمعها سيتم التي المعلومات أن (4)

 في المعلومات هذه توضع سوف كذلك،. تصرفها في تكون وسوف الصحة وزارة في المعلومات

 مقاييس تقييم مشروع معطيات على تعتمد التي األبحاث أجل من سري بشكل حيفا جامعة تصرف

 الخمس فترة نهاية بعد حتى ستقام التي المجتمع في النفسية الصحة مجال في التأهيل جهاز في النتائج

 .أعاله المذكورة سنوات

 في المشاركة عن لحظة أي في بالتوقف ة/حر وأنني البحث، في المشاركة عدم إختيار في ة/حر أنني (5)

 .المّتبع العالج على الحصول في لحقي بأضرار التسبب دون من وذلك البحث،

 البحث في والمشاركين العاملين كل قبل من سرية تبقى سوف الشخصية هويتي بأن لي مضمون أنه (6)

 .العلمية النشرات ذلك في بما نشرة أي في تنشر ولن

 .منها جزء أو اإلستمارة في األسئلة كل عن اإلجابة عدم لي يحق أنه (7)

 المعلومات صفحة في المفصلة التفاصيل عن وخاصة البحث عن مفصلة بمعلومات تزويدي تم أنه أصرح( ج)

 .اإلستمارة بهذه المرفقة

 .أعاله ذكر ما كل فهمت وأني الحرة برغبتي أعطيتها أعاله موافقتي أن أصرح( د)

 .اإلستمارة بهذه المرفقة المعلومات وصفحة هذه الموافقة إستمارة من نسخة على حصلت كذلك

 التاريخ البحث في ة/المشترك توقيع البحث في ة/المشترك سمإ
   
 

 :الشرح مقدم تصريح

 التاريخ توقيعه الشرح مقدم سمإ
   

 االستمارة بهذه ترفق منفردة معلومات صفحة في تفصيلها يمكن ج البند في المعلومات


