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connect2research  ھي قاعدة بیانات آمنة ترتبط بمعلومات محدودة مثل تاریخ المیالد والتشخیص ومعلومات االتصال الموجودة
  .Holland Bloorviewلكتروني الصحي للعمیل في في السجل اإل

بشكل مباشر بالعمالء وتحدید العمالء واألسر (السابقین  Holland Bloorviewـ في ربط الباحثین بوسوف تساعد قاعدة البیانات 
 من الذین قد تكون لھم األحقیة في دراسة بحثیة.  والحالیین) 

ألي شخص خالف فریق الرعایة ولن یكون في أي وقت من األوقات متاحا  ،ویعتبر السجل الصحي للعمیل معلومات تحت الحمایة
 المخصص لك.  

 
إال إذا اختاروا  connect2researchبشكل آلي في  Holland Bloorviewـ ویتم حالیا تضمین جمیع العمالء الحالیین ب

في أي وقت عن طریق االتصال بنا على  connect2researchاالنسحاب. ویمكن للعمالء والعائالت االنسحاب من قاعدة بیانات 
على  اإللكترونيأو إرسال رسالة بالبرید  3000داخلي  6220-425 (416)قم ر

connect2research@hollandbloorview.ca.  ولن یؤثر قرارك بأن یتم أو أال یتم دمجك في قاعدة بیانات
connect2research  أو المشاركة في أي دراسة بحثیة على الرعایة والخدمات التي تتلقاھا فيHolland Bloorview. 

   
بحمایة خصوصیتك والمحافظة على أمن المعلومات الخاصة بك.  وطبقا لقانون حمایة المعلومات  Holland Bloorviewتلتزم 

تتم المحافظة على السریة الشدیدة لكافة  ،Personal Health Information Protection Act (PHIPA)الصحیة الشخصیة 
برجاء االتصال بمكتب الخصوصیة على ھاتف  ،صوصیةمعلومات الرعایة الصحیة وتأمینھا وحمایتھا. وألي استفسارات بخصوص الخ

 . privacy@hollandbloorview.caأو قم بإرسال برید إلكتروني على  3467داخلي  425 (416)-6220رقم 
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 س. ما ھو البحث وما ھي فوائد المشاركة في البحث؟ 

وفي النھایة إدراكنا لرؤیتنا عن مستقبل أكثر  ،یمكن لألبحاث مساعدتنا على معرفة المزید عن اإلعاقة وتطویر وتقییم التقنیات والعالجج: 
معنیة بتحسین حیاة األطفال من ذوي اإلعاقات من خالل البحث  Holland Bloorviewصحة وأھمیة ألطفالنا وشبابنا وعائالتنا.  

ئج بالنسبة لألطفال والشباب من التأھیلي المتمحور حول العائالت والعمالء.  ولقد أدت أبحاثنا إلى إحداث تقدم في التدخالت وتحسین النتا
 ذوي اإلعاقات وعائالتھم.  

 
قد یتضمن البعض اآلخر أنشطة بدنیة  ،فبینما قد تتضمن بعضھا استبیانات ومقابالت وتقییم -وتعتبر كل دراسة بحثیة مختلفة عن غیرھا 

وائد دویة تجریبیة وتقنیات. واألمر یرجع بالكامل للعمیل أو عائلتھ للتقریر بشأن أي الدراسات البحثیة أنسب لھ.  وقد تتلقى أو ال تتلقى فأو
مباشرة من المشاركة في إحدى الدراسات البحثیة.  فعلى سبیل المثال قد تقدم بعض الدراسات إیقاف مجاني للسیارات أو تعبیر صغیر 

 للمشاركین بینما قد ال تفعل دراسات أخرى ذلك.  gift cardدیر ممثل في بطاقة ھدایا عن التق
 

 ؟ connect2careوكیف یختلف عن  connect2researchس. ما ھو 
 :connect2researchو connect2care ـب Holland Bloorviewج: تتفرد 

 
• connect2careـ أداة على اإلنترنت تتیح الفرصة للعمالء والعائالت التابعین ل ھيHolland Bloorview  وصول كامل

ساعة في الیوم  24لمعلومات الرعایة الصحیة الخاصة بھم والسجالت الصحیة والمواعید وتقاریر زیارات العیادات على مدار 
 تعرف على المزید أیام في األسبوع.   7

 
• connect2research  تربط الباحثین في ھي قاعدة بیانات آمنةHolland Bloorview  بشكل مباشر بالعمالء

ترتبط بمعلومات محدودة مثل تاریخ المیالد قاعدة البیانات (السابقیین والحالیین) من الذین لھم الحق في دراسة بحثیة. 
ویمكن  .Holland Bloorviewلكتروني الصحي للعمیل في ومعلومات االتصال الموجودة في السجل اإلوالتشخیص 

 تعرف على المزید .للعمالء اختیار أو رفض المشاركة في كل دراسة على حدة
 

 ؟”connect2research“س. لماذا 
وسوف  .وعالقات حقیقیة مع عمالئنا وعائالتنا والشركاء المجتمعیینج: إننا نعتقد أن المشاركة في األبحاث تعتمد على بناء روابط 

 وتوفیر إتاحة متكافئة لجمیع Holland Bloorviewفي زیادة الوعي باألبحاث الجدیدة التي تتم في  connect2researchتساعد 
والتي ستوفر للمزید من العمالء  connect2researchالعمالء والعائالت الذین قد یھتموا بمعرفة المزید عن أو المشاركة في 

 والمشاركة فیھا.   Holland Bloorviewالوعي باألبحاث اإلبداعیة التي تتم في  ةوالعائالت فرص
 

 ؟Holland Bloorview على رعایتي في connect2research س: ھل یؤثر
و عدم المشاركة في أأو بالمشاركة  connect2researchقاعدة بیانات في ك ینضمتعدم  ك أوینضمتج: ال. لن یؤثر قرارك بأن یتم 

 .Holland Bloorviewأي دراسة بحثیة على الرعایة أو الخدمات التي تتلقاھا في 
 

  أم ھل یتم ضمھم بشكل آلي؟ connect2research س. ھل یتعین على العمالء التسجیل في
أو  2011مایو/آیار  1بعد  Holland Bloorviewعاما فما دون من الذین تلقوا الخدمة في  21ج: یتم ضم جمیع العمالء البالغین 

خالل العامین الماضیین بشكل آلي في  Holland Bloorviewعاما ممن تلقوا خدمات في  28و 22الذین تتراوح أعمارھم بین 
connect2research النسحاب.  قد یتصل مكتب إال إذا اختارا اconnect2research  بك لجمع معلومات إضافیة اختیاریة

 مثل عنوان البرید اإللكتروني والتقنیات المساعدة المستخدمة وذلك بتصریح منك.  
 

  ؟connect2research س. كیف یمكنني االنسحاب من
داخلي  connect2research (416) 425-6220ج: یمكنك اختیار االنسحاب في أي وقت. لالنسحاب یرجى االتصال بمكتب 

. كما یمكنك إعالم أحد أفراد hollandbloorview.caconnect2research@أو قم بإرسال رسالة برید إلكتروني على  3000
 connect2researchفریق الرعایة الصحیة الخاص بك أو أحد الباحثین برغبتك في االنسحاب وھم سیقومون بإعالم مكتب 

 لنیابة عنك.  با
 

 ؟  connect2research س. ما الذي یحدث عندما أنسحب من
تضمینك في أي  یتملن  .connect2researchسنقوم باستبعادك من قاعدة بیانات  connect2researchج: عند انسحابك من 

یتم االتصال بك من قبل أي من الباحثین بخصوص أي دراسات بحثیة قد تكون  ولن ،قوائم لإلخطار بالتشغیل في الدراسات بعد ذلك
  مؤھال لھا في المستقبل. 

 
 

https://www.hollandbloorview.ca/connect2care
file://blm-fs/ntuser/wangs/taneln/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JQXD2632/hollandbloorview.ca/connect2research
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للتعرف على الفرص البحثیة  Participate in Researchفي أي وقت أو زیارة  connect2researchویمكنك التسجیل في 

  Holland Bloorviewفي 
 

فقد تتلقى مكالمة أو معلومات بالبرید  ،قبل انسحابك Holland Bloorviewوإذا تم إعطاء اسمك ومعلومات االتصال بك ألحد باحثي 
 عن أحد المشروعات البحثیة. 

 
  ؟connect2research database من الذي یتم تضمینھ في قاعدة بیاناتس. 

فما دون من الذین تلقوا خدمات  21یتم فقط تضمین العمالء من سن  connect2researchج: خالل المرحلة األولى من اختیارات 
 Hollandممن تلقوا الخدمات في 28و 22أو الذین تتراوح أعمارھم بین  2011مایو/آیار  1بعد  .Holland Bloorviewفي 

Bloorview  خالل العامین الماضیین ولم ینسحبوا منconnect2research ـ في قاعدة البیانات الخاصة ب
connect2research.  

 
خاصیة إضافیة للعائالت واألشقاء والعاملین والطالب والعاملین في العیادات  connect2researchوستتضمن المرحلة الثانیة من 

 یدون أن یتم االتصال بھم بخصوص فرص بحثیة جدیدة.  وأعضاء المجتمع لیقرروا إذا ما كانوا یر
 

 س. كیف نضمن خصوصیتك؟  
 قانون حمایة المعلومات الصحیة الشخصیة لعاموتتبع  Holland Bloorview’s connect2researchج: تتوافق قاعدة بیانات 

2004 Personal Health Information Protection Act, 2004 (“PHIPA”)  بشأن استخدام معلومات صحیة شخصیة
محدودة ألغراض المشاركة في األبحاث. ویعتبر السجل الصحي للعمیل معلومات تحت الحمایة ولن یكون في أي وقت من األوقات متاحا 

  ألي شخص خالف فریق الرعایة المخصص لك.
 

   ؟connect2researchس. كیف تعمل قاعدة بیانات 
برمجیة آمنة معتمدة من المستشفى ترتبط بمعلومات محدودة في سجل صحي  connect2researchج: تستخدم قاعدة بیانات 

إال بإدخال مصطلحات بحثیة عن دراسة معینة  connect2researchوال یسمح لمكتب  Holland Bloorviewإلكتروني لعمالء 
ر قائمة بالعمالء الذین یتفقون مع مصطلحات تلك الدراسة المعینة. ولن یتلقى باحثو في قاعدة البیانات. وستقوم قاعدة البیانات بإصدا

Holland Bloorview   .إال أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالعمالء الذین یتفقون مع المصطلح البحثي المحدد 
 

ات لك عن طریق البرید للسؤال عما إذا كنت باالتصال بك أو بإرسال معلوم Holland Bloorviewوقد یقوم أحد الباحثین بمستشفى 
 ویمكنك اختیار الموافقة أو الرفض بناء على كل دراسة على حدة.  ،لمزید عن مشروع أو دراسة بحثیة معینةامھتما بمعرفة 

 
 ؟ connect2research اتنس: ما ھي المعلومات التي تصل إلیھا قاعدة بیا

تساعد في تحدید العمالء الذین قد یكون من حقھم  connect2researchج: تمثل التفاصیل التالیة معاییر بحثیة في قاعدة بیانات 
 المشاركة في دراسة بحثیة معینة:  

 
 رقم الملف •
 االسم األول واألخیر  •
 تاریخ المیالد •
 النوع البیولوجي •
 عنوان المنزل  •
 وسیلة االتصال األساسیة  •
 الھاتفرقم  •
 سبب اإلحالة   •
 التشخیص  •
 تاریخ التشخیص  •
 Gross Motor Function Classification System (GMFCS) levelمستوى الوظائف الحركیة  •
 تیحت للعمیلأما ھي العیادات أو البرامج التي  •
 اللغات المتحدث بھا •
 مطلوب مترجم (نعم/ال)  •

 

https://research.hollandbloorview.ca/participateinresearch
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 ؟ connect2research س. من الذي یمكنھ الوصول للمعلومات في

الذین یعملون على الدراسات التي تمت  Holland Bloorviewـ وفرق األبحاث ب connect2researchج: سیتمكن مكتب 
 connect2researchالوصول لقاعدة بیانات  Research Ethics Board (REB)الموافقة علیھا من ھیئة أخالقیات األبحاث 

إتمام التدریب المطلوب واتباع سیاسات  connect2researchبناء على كل دراسة على حدة. ویتعین على كل شخص یستخدم 
 المؤسسة الخاصة بالحصول على وتلقي وتخزین وإتالف المعلومات لحمایة خصوصیة العمیل والمعلومات الصحیة الشخصیة.      

  
 البحثي؟ س. ما ھي المعلومات التي سیراھا الفریق 

الخاصة بالعمالء الذین یتفقون مع المصطلح البحثي المحدد.   أسماء ومعلومات االتصالإال  Holland Bloorviewج: لن یتلقى باحثو 
 .Holland Bloorviewوأي فرد في  connect2researchوال یتم تبادل أي معلومات صحیة شخصیة بین قاعدة بیانات 

 
 س. ما ھو المدى الذي أتوقع فیھ أن أسمع من فریق بحثي؟ 

فقد یتم االتصال بك  .Holland Bloorviewج: سیعتمد مدى تكرار اتصال أحد الفرق البحثیة بك على معاییر األحقیة للدراسات في 
لتعرف على اشخص تقریبا  16000ـ ل connect2researchوتوفر  .عدة مرات في الشھر أو قد ال یتم االتصال بك خالل الشھر

 .Holland Bloorviewـ األبحاث والمشاركة فیھا ب
 

حیث أننا  .كم مرة یمكن االتصال بأحد العمالء أو العائالت من قبل دراسات بحثیة مختلفة connect2research ال یحدد مكتب
ون في السماع عنھا والمشاركة فیھا. فإذا شعرت بأنھ یتم نعتقد أنھ ال بد أن یكون للعمالء والعائالت حق اختیار الدراسات التي یرغب

 .connect2researchاالتصال بك بشكل متكرر یرجى االتصال بمكتب 
 

 ھو دراسة بحثیة؟  connect2research س: ھل
الجدیدة للعمالء لیس دراسة بحثیة. وإنما قاعدة بیانات لإلخطار باألبحاث لتوصیل الفرص البحثیة  connect2researchج: ال. 

   .والعائالت المستحقین (في الماضي والحاضر)
 

 س: ھل یتعني علي المشاركة في البحث؟  
ذا اخترت عدم المشاركة. ولن یؤثر قرارك في المشاركة في أي دراسة بحثیة أو أن إج: ال. ال یتعین علیك المشاركة في أي دراسة بحثیة 

 Hollandعلى الرعایة أو الخدمات التي تتلقاھا في مستشفى connect2researchیتم تضمینك أو عدم تضمینك في قاعدة بیانات 
Bloorview. 

 
 ؟ connect2research عن س. أین یمكنني أن أجد المزید من المعلومات أو تقدیم التعلیقات

 یمكنك القیام بما یلي:  connect2researchج: إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو مخاوف بخصوص 
  hollandbloorview.ca/connect2researchزیارة موقعنا اإللكتروني على  .1
أو إرسال رسالة بالبرید  3000داخلي  6220-425 (416)على رقم  connect2researchاالتصال بمكتب  .2

   connect2research@hollandbloorview.ca لكتروني علىاإل
-425 (416)على رقم Holland Bloorviewبناء على طبیعة تعلیقك قد ترغب في االتصال بمكتب الخصوصیة في  .3

     privacy@hollandbloorview.ca أو قم بإرسال رسالة البرید اإللكتروني إلى 3467داخلي  6220
 

http://hollandbloorview.ca/connect2research
mailto:%20connect2research@hollandbloorview.ca
mailto:%20privacy@hollandbloorview.ca
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