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( مع كلية سنترال أريزونا، والكلّيّات المجتمعية في ماريكوبا لمعرفة ما إذا كانت تذكيرات الرسائل  AIRتشارك معاهد البحث األمريكّية )

ل المشروع بمنحة من معهد علوم التعليم في وزارة  ويموّ  الكلية.  لتحقوا فيالمهام المتوجبة عليهم كي ي النصية تساعد الطالب على إكمال 

إذا كنت ترغب في اختيار عدم المشاركة بالنيابة  سيدعى جميع المتخرجين للمشاركة في الدراسة، والمشاركة طوعية.  التعليم األمريكية.

  النموذج في الصفحة التالية.، فيرجى إكمال لديك عن الطالب

 www.text4college.com.، يرجى زيارة الموقع Text4Collegeلمعرفة المزيد حول مشروع 

 .  .  سوف يقوم الطالب لديك بما يلي. . 3، 2، 1المشاركة سهلة مثل 

1 
سيُطلب من الطالب   سؤال.  15سيشمل االستبيان حوالي   اسي.دقائق خالل اليوم الدر 10إكمال استبيان مدته  

تحديد عرقهم وإثنيتهم، وأنواع الدعم الجامعي المتوفرة في مدرستهم أو في مجتمعهم المحلي، وما إذا كانوا قد  
سوف تساعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من   استخدموا أي من هذا الدعم، وما هي خططهم بعد التخرج.

قد   ( في فهم من يستفيد أكثر من هذه الرسائل النصية. AIRالستبيان الباحثين في معاهد البحث األمريكّية )هذا ا

إذا اختاروا المشاركة، فسيقدمون رقم هاتف خلوي   يختار الطالب عدم المشاركة في الدراسة في أي وقت.
  يرغبون عبره في تلقي رسائل نصية تتعلق بالتسجيل في الكلية.

2 
سوف يحدد الباحثون في معاهد البحث األمريكّية  الكلية. الصيف ما قبل رسالة نصية في  15إلى   10استالم من  

رسائل حول المهام التي   ختارونسيتلقى الطالب الم الطالب لتلقي هذه الرسائل النصية من خالل القرعة.
الطالب أسئلة أو يحتاجون إلى مساعدة،  ى لد إذا كان  بدء الفصل الدراسي في الخريف. قبل يحتاجون إلى إكمالها 

قد يختار الطالب االنسحاب من البرنامج في أي   فيمكنهم اإلستجابة برسالة نصية ويتم توصيلهم بمستشار مدرب.
لتلقي الرسائل النصية كجزء من هذه الدراسة في الوصول إلى كل   اختيارهمسيستمر الطالب الذين لم يتم  وقت.

 م توفيره للطالب عادة قبل بدء الدراسة في الكلية. أنواع الدعم الذي يت 

3 
سيختار الباحثون في معاهد البحث األمريكيّة   في الكلية. اول سنة رسالة نصية خالل  15إلى   10استالم من  

بعض الطالب الذين تلقوا الرسائل النصية خالل الصيف والتحقوا بالكلية كي يواصلو تلقي الرسائل خالل السنة  
سيتلقى الطالب المحددون رسائل نصية حول   ومرة أخرى، سوف يتم اختيار الطالب من خالل القرعة. األولى.

وكما هو الحال مع الرسائل النصية   من الكلية.للبقاء ملتحقين في العام التالي المهام التي يحتاجون إلى إكمالها  
مستشار مدرب يمكنه تقديم المساعدة  خالل الصيف، سيتمكن الطالب من الرد على النص والتمكن من التواصل ب 

سيستمر الطالب الذين لم يتم   قد يختار الطالب االنسحاب من البرنامج في أي وقت. واإلجابة عن األسئلة.
اختيارهم لتلقي الرسائل النصية كجزء من هذه الدراسة في الوصول إلى كل أنواع الدعم الذي يتم توفيره للطالب  

 لكلية. عادة قبل بدء الدراسة في ا

  Text4College:مشروع الرسائل النصية للكلية

  لومات لألهل واألوصياءمع
 

http://www.text4college.com/
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  المشاركة؟ لدي  بلطا اللماذا ينبغي على  

يمكن للطالب   ستذّكر الرسائل النصية الطالب بإكمال المهام األساسية المتعلقة بالتسّجل في الكلية. المشاركة سهلة وال تستغرق وقتا طويال.

في االلتحاق بالكلية   لديك المشاركة قد تساعد الطالب أسئلة.الرد على النص للتواصل مع أشخاص إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة أو لديهم 

  !والبقاء فيها

 ؟لديك  كيف ستستخدم معاهد البحث األمريكيّة بيانات الطالب

ما إذا كان الطالب مؤهالً لتلقي الرسائل النصية، كما سنستخدم   لتحديد  لديك  بل ستستخدم معاهد البحث األمريكّية إجابات استبيان الطا

  . Vine Signal المقدمة إلرسال رسائل نصية إلى طالب مختارين من خالل منصة مراسلة نصية تسمى معلومات االتصال

فردي لدى الطالب لديك مع مدرسته  لن نشارك إجابات االستبيان ال البيانات التي ستشاركها معاهد البحث األمريكيّة مع مدرستك الثانوية:

كما سنشارك ما   طالب.لسوف نشارك النسبة اإلجمالية للطالب الذين يختارون كل إجابة عبر تقرير يرسل إلى المدرسة الثانوية ل الثانوية.

يعتبر الوصول إلى االستبيان واختيار عدم   الثانوية. قد قام بإجراء االستبيان من خالل مستشاره في المدرسة لديك إذا كان الطالب 

  المشاركة به بمثابة إكمال االستبيان. 

قد تشارك معاهد البحث األمريكّية   البيانات التي ستشاركها معاهد البحث األمريكيّة مع كلية الطالب وتلك التي ستتلقاها من كليّته: 

يمكن أن   انوية وتاريخ ميالده مع الكلية التي يعلمنا الطالب بأنه ينوي اإللتحاق بها.مثل اسمه والمدرسة الث  لديك معلومات تعريف الطالب 

ة البيانات التعليمية قد تشارك الكلّي  .لديك يساعدنا تقديم هذه المعلومات إلى الكلية في توجيه رسائل التذكير النصية الصحيحة إلى الطالب 

ثال ال الحصر ما إذا كان الطالب قد قدم أو أكمل النماذج الضرورية للتسجيل في  للطالب معنا مرة أخرى، بما في ذلك على سبيل الم

( وأكمل الخطوات األخرى الضرورية لتلقي المساعدات المالية،  ®FAFSAقدم الطلب المجاني للمعونة الطالبية الفيدرالية )وإذا الكلية، 

جدول النتائج النهائية في المدرسة الثانوية إلى كلّيته، وأتّم اختبار   طلب أن يتم إرسال و وحضر أو أكمل المهام أو األحداث التوجيهية، 

  تنسيب الدورات إذا لزم األمر، وقابل مع مستشار وتسّجل للدورات الدراسية، ودفع الرسوم، وتسّجل في الصفوف وحضرها.

 ما هي مخاطر االشتراك؟

 ال توجد مخاطر  للمشاركة في هذه الدراسة. 

 ؟لدي لبحث األمريكيّة بيانات الطالبكيف ستحمي معاهد ا 

لن تتم مشاركة أسماء الطالب وتواريخ والدتهم إال   تتبع معاهد البحث األمريكّية أفضل الممارسات لتأمين بيانات الطالب وحمايتها.

بعد اكتمال الدراسة، سيتم إتالف  بالكلية.( الذي عينته وكالة التعليم في الوالية وببطاقة تعريفهم الخاصة IDلمطابقتها برقم هوية الحكومة )

لن تشارك معاهد البحث األمريكّية أرقام الهواتف المحمولة   لن نشارك هذه المعلومات مع أي شخص آخر ألي غرض آخر. البيانات.

الطالب في االستبيان سوف تستخدم معاهد البحث األمريكّية اجابات  ، وهي منصة الرسائل النصية.Signal Vineالخاصة بالطالب إال مع 

لن توفر معاهد البحث   أي مجموعة من الطالب هي األكثر استفادة من تلقيها.لمعرفة لتحديد الطالب المؤهلين لتلقي الرسائل النصية و

لمزيد   آخر. األمريكّية أرقام الهواتف المحمولة أو أي بيانات من االستبيان الخاص بكل طالب للمدارس الثانوية، أو الكليات، أو أي شخص 

من المعلومات حول أمان بيانات معاهد البحث األمريكّية، يرجى االتصال بالدكتورة جيل بودون، مديرة المشروع لهذه الدراسة، على 

 . jbowdon@air.org عنوانال

 هل لديك أسئلة حول هذا االستبيان أو هذا المشروع؟

  أو االتصال بنا على الرقم المجاني text4collegeAZ@air.org د إلكتروني إلى فريق الدراسة على العنوان يرجى إرسال بري 

7813 -231(877) . 

 هل لديك أسئلة حول حقوق الطالب كمشارك في البحث؟

( التابع لمعاهد IRBالبحث، فيمكنك االتصال بمجلس المراجعة المؤسسية )كمشارك في  حقوق الطالبإذا كانت لديك أسئلة حول 

            الرقم المجاني على ؛ IRB@air.org البحث األمريكيّة، المسؤول عن حماية المشاركين في المشروع، على العنوان

 ,floor, Arlington, VA, 22202 th1400 Crystal Drive, 10 c/o IRB ؛ أو1-800-634-0797الرقم 
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إذا كان الطالب سيشارك، فلن تحتاج إلى اتخاذ المزيد  نعم، أريد أن يشارك الطالب لدي.

  يمكنك التوقف هنا. من اإلجراءات.

 
 

إذا كنت ي. لد بلطاالال، أريد االنسحاب من هذا المشروع بالنيابة عن 

ترغب في اختيار عدم المشاركة بالنيابة عن الطالب، فيمكنك القيام بذلك من خالل زيارة  

https://form.jotform.com/210535563934053 

 في المدرسة الثانوية.لديك وملء نموذج مختصر سوف نقدمه إلى مستشار الطالب  
 
 

https://form.jotform.com/210535563934053

