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 :Text4Collegeپروژه 

 و سرپرستان والدین مربوط به اطالعات
 

 

 

کند تا از این مسئله آگاهی پیدا کند  تماعی ماریکوپا همکاری میجهای ا( با کالج مرکزی آریزونا و کالج AIRانستیتوی تحقیقات آمریکا )

انجام دهند یا خیر. بودجه این  را الزم برای رفتن به کالجوظایف  کندمی آموزان کمک های پیام کوتاه به دانش که آیا ارسال یادآوری 

آموزان سال آخر و در حال  شود. از تمام دانشمیپروژه با کمک مالی انستیتوی علوم تربیتی در وزارت آموزش ایاالت متحده تأمین 

آموز  خواهید به نمایندگی از دانششود و شرکت در آن داوطلبانه است. اگر میدعوت می پژوهش التحصیلی برای شرکت در این فارغ 

 خود از شرکت در این پروژه انصراف بدهید، لطفاً فرم صفحه بعد را تکمیل نمایید. 

 مراجعه کنید.  www.text4college.comسایت ، لطفاً به وب Text4Collegeتر در مورد پروژه برای کسب اطالعات بیش

 ..دهد.آموزتان این کارها را انجام می . دانشاستآسان مثل آب خوردن   شرکت کردن در آن

1 
آموزان سؤال است. از دانش 15 ااین نظرسنجی شامل حدود .تحصیلیای در طول روز دقیقه 10تکمیل یک نظرسنجی 

هایی برای رفتن به پشتیبانیدر مدرسه یا جامعه آنها چه نوع  اعالم کنند شود نژاد و قومیت خود را مشخص کنند، خواسته می

التحصیلی چیست. های آنها پس از فارغاند یا خیر و برنامهها استفاده کردهپشتیبانیکالج وجود دارد و اینکه آیا از این 

های متنی بیشتر به چه کسانی کمک خواهد کرد متوجه شوند پیام AIRاطالعات به دست آمده از این نظرسنجی به محققان 

توانند تصمیم بگیرند در این مطالعه شرکت نکنند. اگر در مطالعه شرکت آموزان هر زمان که بخواهند میکند. دانشکمک می

آن شماره از طریق های متنی مربوط به ثبت نام کالج را دهند که دوست دارند پیامکنند، شماره تلفن همراهی را ارائه می

 دریافت کنند.

2 
های متنی را از طریق این پیام کنندهدریافت آموزاندانش AIRمحققان  کالج. تابستان قبل ازپیام متنی در  15تا  10دریافت 

که باید انجام دهند   یشروع ترم پاییز خود، در مورد کارهای قبل ازآموزان انتخاب شده . دانشکنندکشی تعیین میروش قرعه

بدهند تا به یک مشاور   توانند پیامآموزان سؤالی داشته یا به کمک نیاز داشته باشند، میاگر دانش کنند.دریافت می هایی راپیام

. انصراف دهنداز دریافت پیام متنی توانند در هر زمان که بخواهند آموزان میآموزش دیده ارجاع داده شوند. دانش

هایی که معموالً اند، به تمام حمایتهای متنی انتخاب نشدهبرای دریافت پیام پژوهشآموزانی که به عنوان بخشی از این دانش

 شود، دسترسی خواهند داشت. آموزان ارائه میقبل از شروع تحصیل در کالج به دانش

3 
تابستان را  در های متنیپیام کنندهدریافت آموزانبرخی از دانش AIRمحققان  کالج. سال اولپیام متنی در  15تا  10دریافت 

آموزان از  کنند تا به دریافت پیام در طول سال اول ادامه دهند. در اینجا نیز دانشانتخاب می  ، انددر کالج ثبت نام کرده که

در  کارهایی که باید انجام دهند تا  مربوط بههای متنی آموزان انتخاب شده پیامشوند. دانشکشی انتخاب میطریق روش قرعه
 ی راتوانند پیامآموزان میهای متنی تابستان، دانشدریافت خواهند نمود. همانند پیام را  سال بعدی کالج همچنان ثبت نام شوند

 و به سؤاالتشان پاسخ دهد. کندتواند به آنها کمک ارسال کرده و به یک مشاور آموزش دیده ارجاع داده شوند که می

آموزانی که به عنوان بخشی  . آن دسته از دانشانصراف دهنداز دریافت پیام متنی توانند هر زمان که بخواهند آموزان میدانش

هایی که معموالً توسط کالج محل تحصیل ارائه  اند، به تمام حمایتهای متنی انتخاب نشدهبرای دریافت پیامپژوهش از این 

 شود، دسترسی خواهند داشت. می

http://www.text4college.com/
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 آموز من باید شرکت کند؟ چرا دانش

کارهای مهم مربوط به ثبت  که کنند آموزان یادآوری می های متنی به دانش برد. پیامشرکت کردن در آن آسان است و زمان زیادی نمی

اشخاص حقیقی ارجاع داده  توانند پیام بدهند تا به آموزان در صورت نیاز به کمک یا داشتن سؤال، می نام در کالج را انجام دهند. دانش

 آموز شما کمک کند به کالج برود و در کالج بماند!شوند. ممکن است مشارکت در این کار به دانش 

AIR آموز من استفاده خواهد کرد؟ چطور از اطالعات دانش 

AIR آموز شما واجد شرایط دریافت  آموز شما برای تعیین این مسئله استفاده خواهد کرد که آیا دانش های نظرسنجی دانش از پاسخ

آموزان انتخاب شده از طریق  های متنی به دانشهای متنی است یا خیر و ما همچنین از اطالعات تماس ارائه شده برای ارسال پیامپیام

 استفاده خواهیم کرد. Signal Vineمتنی به نام رسانی پیامپلتفرم یک 

آموز شما را در اختیار دبیرستان او های نظرسنجی انفرادی دانش ما پاسخ  گذارد:در اختیار دبیرستان شما می  AIRهایی که داده 

آموز شما اعالم خواهیم  به دبیرستان دانش ،اندآموزانی که هر پاسخ را انتخاب کرده دانش  درصد کل، ما طی گزارشی گذاریم.نمی

ود انجام داده است یا خیر، اعالم خواهیم آموز شما نظرسنجی را از طریق مشاور دبیرستان خهمچنین اینکه آیا دانش کرد.

 دسترسی به نظرسنجی و انتخاب عدم شرکت در پروژه به منزله شرکت در نظرسنجی تلقی خواهد شد. کرد.

ممکن است اطالعات قابل شناسایی   AIR کند:گذارد و از کالج دریافت می آموز شما می در اختیار کالج دانش  AIRهایی که داده 

گوید قصد دارد در آن کالج آموزتان به ما میمانند نام، دبیرستان و تاریخ تولد او را در اختیار کالجی قرار دهد که دانش  آموز شمادانش

ممکن  کمک کند.شما آموز های متنی مناسب به دانش تواند به ما در جهت ارسال یادآوری شرکت کند. ارائه این اطالعات به کالج می

های الزم برای ثبت نام در کالج  آموزتان فرم آموز شما را در اختیار ما بگذارد، از جمله اینکه آیا دانش ی دانش های تحصیلاست کالج داده 

را ارائه کرده و سایر مراحل الزم برای   (®FAFSA)را درخواست یا تکمیل کرده است، درخواست رایگان کمک دانشجویی فدرال  

ها یا رویدادهای آشنایی شرکت کرده است، درخواست نموده که مدارک نهایی دبیرستانش دریافت کمک مالی را انجام داده است، در کار

ها ثبت نام  دوره را گذرانده است، با یک مشاور مالقات کرده و برای دوره تعیین سطح به کالج ارسال شود، در صورت لزوم آزمون 

 .شود، که فقط به این موارد محدود نمی ده است یا خیرها ثبت نام و شرکت نموها را پرداخت کرده یا در کالس نموده، شهریه 

 خطرات شرکت در آن چیست؟ 
 گونه خطری ندارد. هیچپژوهش شرکت در این 

AIR آموز من محافظت خواهد کرد؟ چطور از اطالعات دانش 
AIR  آموزان فقط به  کند. نام و تاریخ تولد دانشمیپیروی آموزان های دانش ها برای حفظ امنیت و محافظت از داده بهترین روش از

( ایالتی تعیین شده توسط سازمان آموزشی ایالتی و شماره شناسایی کالج آنها به اشتراک  IDمنظور تطبیق دادن آنها با شماره شناسایی )

شوند. ما این اطالعات را برای هیچ هدف دیگری در اختیار دیگران نخواهیم ها امحا میاتمام مطالعه، داده شود. پس از گذاشته می 

های گذارد که پلتفرم ارسال پیام متنی است. پاسخ می  Signal Vineآموزان را فقط در اختیار های همراه دانش شماره تلفن AIRگذاشت. 

های آموزان واجد شرایط دریافت پیامیک از دانشگیرد تا تعیین گردد کدامتفاده قرار می مورد اس AIRآموزان توسط نظرسنجی دانش 

آموزان های نظرسنجی دانش های همراه یا دادهشماره تلفن AIRاند. بردهآموزان بیشترین بهره را از آنها یک از دانشمتنی هستند و کدام

، لطفاً AIRهای دهد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد امنیت دادهیگری قرار نمیها یا هیچ شخص دها، کالجرا در اختیار دبیرستان

 تماس بگیرید. jbowdon@air.orgایمیل  از طریق پژوهش، مدیر پروژه این ( Jill Bowdon) با دکتر جیل باودون

 سؤالی دارید؟آیا در مورد این نظرسنجی یا پروژه 

با ما   231 (877)-7813شماره تلفن رایگان از طریق یا بفرستید ایمیل  text4collegeAZ@air.orgبه آدرس  پژوهش لطفاً به تیم 

 تماس بگیرید. 

  

mailto:jbowdon@air.org
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 سؤالی دارید؟ پژوهش کننده در آموز خود به عنوان فرد شرکتآیا در مورد حقوق دانش 

( در  IRBبررسی نهادی ) مدیره توانید با هیئتسؤالی دارید، می پژوهش  کننده در آموز خود به عنوان شرکت اگر در مورد حقوق دانش 

AIR  از طریق  کنندگان در پروژه استکه مسئول حفاظت از شرکت: IRB@air.org یا  ؛1-800-634-0797شماره تلفن رایگان ؛

 ارتباط برقرار کنید.   .IRB, 1400 Crystal Drive, 10th Floor, Arlington, VA, 22202 1-800-634-0797نوشتن نامه به: 

 

کند، نیازی  می آموزتان شرکت اگر دانش آموزم شرکت کند.خواهم دانشبله، می

 جا کار را متوقف کنید. توانید همین نیست اقدام دیگری انجام دهید. می 

 

 

آموزم از شرکت در این پروژه خواهم از طرف دانش نه، می

 توانید با مراجعه به آموز خود انصراف دهید، می خواهید از طرف دانش اگر می انصراف دهم.

https://form.jotform.com/210535563934053 

دهیم، این کار را آموز شما قرار می و پر کردن فرم کوتاهی که آن را در اختیار مشاور دبیرستان دانش

 انجام دهید.
 
 

mailto:IRB@air.org
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