
 

 !والد/سرپرست عزیز

کیفی باالیی ی  نمرهاز در فنالند،  کودکیاوایل دوران  ش ها و مراقبت هایآموز والدین و فرزندانشان از که ارزیابی ه استدر مطالعات متعدد ثابت شد

ت. کارهای بسیاری در راستای روزانه اغلب تجربه ای مثبت اس های و مراقبت ها از آموزش شانانفرزنداست. تجربیات والدین و  بوده برخوردار

یک پروژه تحقیق و توسعه دوران  محوری. با این حال، هنوز موارد بسیاری هستند که می توانند و باید بهبود یابند. پروژه می شودتوسعه این امر انجام 

روزانه با آن رو به رو  کودکیوایل دوران در اکودکان ، هدف آن انجام یک تحقیق جامع و کامل درباره آموزشی است که در درجه نخستاست. کودکی 

، بر اساس نتایج تحقیقات، معلمان بازخوردها را دریافت می کنند تا در توسعه بیشتر آموزش و مراقبت های ر وهله دوممی شوند و آن را ایجاد می کنند. د

سی می شود، با آنها مصاحبه شده و فعالیت های آنها ارزیابی می بررکودکان تحقیق، فعالیت های این در کمک کند. به ایشان  کودکانبه آنان ارائه شده 

، داده های تحقیق در واحد مراقبت روزانه شما 5102از ژانویه تا مه  ، فضا و اولویت های محیط آموزشی ارزیابی می شود.اقداماته عالوه، ب. گردد

در این  )مهد کودک( واحد مراقبت روزانه 511و بیش از کودک  0111د حدو( جمع آوری می شوند. در فنالند، فرزند)مرکز مراقبت روزانه، مهد 

جمع آوری نخواهند شد.  انو خانواده های آنکودکان  اطالعات شناساییتحقیق شرکت می کنند. داده های تحقیقاتی جمع آوری شده محرمانه باقی می ماند. 

پیروی می کنیم. در داده های به دست آمده کودکان دهای اخالقی در انجام تحقیق روی را در نظر خواهند گرفت. ما از استاندارکودکان کارکنان شرایط 

ند. به طور انفرادی بررسی نمی شوند، اما داده های زیاد این امکان را به وجود می آورد تا حتی مشکالت نادر به طور قابل اعتمادی بررسی شوکودکان 

 .مراجعه کنید /http://blogs.helsinki.fi/orientate نشانی اینترنتیو توسعه به برای مطالعه مطالب بیشتر درباره پروژه تحقیق 

و اثرگذاری این نظرات روی کودکان پروژه شرکت نخواهد کرد. برای اینکه امکان در نظر گرفتن نظرات هر یک از والدین در  رضایتبدون کودک 

مهم کودکان . تجربیات هر یک از می کنیم اجازهکسب در این پروژه تحقیقاتی  برای شرکت فرزندشان کودکان/والدین یج تحقیق فراهم شود، ما از والدنتا

آغاز  5102ماه اوت خود بازگردانید. ارائه نتایج تحقیق در کودک  یناست و باید در آموزش و مراقبت به آن توجه شود. فرم رضایت نامه را به معلم

 خواهد شد.
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