
በማንኛውም ጊዜ ጥያቄዎችን የመጠየቅ እና ስጋቶችን
የመግለፅ ትችላለህ።

ይህ ማገናኛ መረጃ ከ ጊዜ ቦሃላ ከጥናቱ ለመውጣት
ከፈለጉ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ተመራማሪውን ያነጋግሩ፡-
            + 32 456 55 99 20 
            Leni Linthout 
            leni.linthout@ugent.be

 
ስለ እርስዎ የግል መረጃ ጥበቃ፡ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ
የጌንት ዩኒቨርሲቲ ጌንት ዩኒቨርሲቲን ያነጋግሩ፡-
            +32 9 264 95 17 
            privacy@ugent.be 

 

ጥያቄዎች ወይስ አስተያየቶች?

የመረጃ በራሪ ፅሁፍ

በቤልጂየም እና በፈረንሣይ ውስጥ በስደት ውስጥ
ያሉ የወንዶች የዕለት ተዕለት ልምዶችን
በሚመለከት ጥናት ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል።

ይህ በራሪ ፅሁፍ ጥናቱን እና መብትዎን ያብራራል።

ለመሳተፍ ከመወሰንዎ በፊት ይህንን መረጃ
ከዘመዶች, ጓደኞች ወይም ከማንኛውም ሌላ ሰው
ጋር መወያየት ይችላሉ።

ማንኛውንም ጥያቄ ለመጠየቅ ነፃነት ይሰማህ።የእርስዎ መብቶች እንደ ተሳታፊ

የተመራማሪው ግዴታ ምንም ጉዳት
የማያስከትል ነው

የሚያጋሩት የግል መረጃ የእርስዎ ነው። 

በማንኛውም ጊዜ የሚከተሉትን ለማድረግ መብት አልዎት፦

• መረጃዎን የማግኙት
• መረጃዎን ማረም ወይም መጨመር

• መረጃዎን እንዲሰርዝ ተመራማሪውን ይጠይቁ
• መረጃውን መቀበል
• የመረጃዎን አጠቃቀም መቃወም

ከፈለጉ ወዲያውኑ ተመራማሪውን ያነጋግሩ። 

ጥናቱ በጌንት ዩኒቨርሲቲ እና በሊል ዩኒቨርሲቲ የሥነ-
ምግባር ግምገማ ቦርዶች በሥነ ምግባር ጸድቋል።

ይህ ጥናት ማንንም እንዳማይጎዳ ለመረጋገጥ፡ እንደ ጥሩ
የህክምና ልምምድ መመሪያዎች እና የሄልሲንኪ ( Helsinki
) መግለጫ ያሉ የተለያዩ አለም አቀፍ መመሪያዎችን
እንከተላለን።

ይህ ውጤት በመፅሃፍ ውስጥ ይፃፋል፡
ለወደፊቱ ለተሻለ የስደተኞች ጥበቃ ጥቅም ላይ
እንዲዉሉ ከውሳኔ ሰጪዎች ጋር ውይይት
ይደረግባቸዋል።

ይህ ጥናት ወደፊት ለተሻለ የስደተኞች ጥበቃ
ይመራናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።



ጥቅሞች እና አደጋዎች

የዚህ ጥናት ርዕስ

በዚህ ጥናት ውስጥ፣ በቤልጂየም እና በፈረንሳይ ስለ
ስደተኞች (ዕድሜያቸው 16+) ስላጋጠሟቸው ተሞክሮዎች
የበለጠ መማር እንፈልጋለን።

ተሞክሮዎችዎ በአካላዊ፣ አእምሯዊ እና ጾታዊ ጤናዎ ላይ
እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ መማር እንፈልጋለን።

ጥናቱ የተደራጀው በጌንት ዩኒቨርሲቲ እና በሊል ዩኒቨርሲቲ
ነው። 

በፈቃደኝነት ተሳትፎ

በፍላጎት መሳተፍም ሆነ አለመሳተፍ ትችላለህ።

መሳተፍ ካልፈለጉ ምክንያቱን ማቅረብ የለብዎትም።
ውሳኔዎ ከተመራማሪው ጋር ባለዎት ግንኙነት፣ በነዋሪነትዎ
ወይም በሚቀበሏቸው እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ላይ
ተጽእኖ አይኖረውም። 

በማንኛውም ጊዜ ተሳትፎዎን ለማቆም መወሰን ይችላሉ።
ለዚህም ምክንያት ማቅረብ አይጠበቅብህም።

የእርስዎ የግል ጉዳይ የተጠበቀ ነው።

በጥናት ላይ መሳተፍ ድምጽዎን እንዲሰሙ እድል
ይሰጥዎታል።

በረጅም ጊዜ ስራችን በስደት ላይ ያሉ ወንዶች እና ወጣቶች
የተሻለ ጥበቃ እንዲያገኝ እንፈልጋለን።

መሳተፍ ብስጭት ወይም በስሜታዊነት ምቾት
እንዳይሰማዎት ሊያደርግ ይችላል።
ተመራማሪው ስለ በጎ አድራጊ ድርጅቶች መረጃ ሊሰጥዎ
ይችላል እና/ወይም ወደነሱ ይሸኞታል።

በዚህ ጥናት ውስጥ ለመሳተፍ ገንዘብ አንከፍልም።
ለጊዜዎ ለማመስገን የ15 ዩሮ የስጦታ ካርድ ይደርሰዎታል።

ስለ ልምድዎ ማውራት

ስለ በቤልጂየም እና/ወይም በፈረንሳይ በሚቆዩበት ጊዜ
ስለግል ገጠመኞቻችሁ እንነጋገራለ።

ለየትኛውም የተለየ ጥያቄ ለመመለስ እምቢ ማለት ይችላሉ።

ከተስማሙ ውይይቱን እንቀዳዋለን።

ለ 1 ሰዓት - 1.30 ሰዓት ያህል እንነጋገራለን።

በንግግሩ ወቅት፡ ኣስፈላጊ ከሆነ አስተርጓሚ
ሊረዳን ይችላል።

ምቾት በሚሰማህ፣ ደህንነትህ እና በነፃነት
መነጋገር በምትችልበት ቦታ እንነጋገራለን።

ይህ ጥናት የግል መረጃን ይሰበስባል። 
ይህ መረጃ ስለ እርስዎ የግል ባህሪያት እና የንግግራችን ቅጂ
(ከተስማሙ) ነው።

የምንሰበስበው መረጃ ለስደትኞች የተሻለ አገልግሎት እና
ድጋፍ ለመስጠት ይረዳል።

የእርስዎ የግል መረጃ ለተመራማሪው ቡድን በጥብቅ
ሚስጥራዊ ሆኖ ይቆያል።
ይህ ማለት ከማንም ጋር በፍጹም አናጋራም ማለት ነው።

የእርስዎን የግል መረጃ ከፍተኛ ደህንነት ለማረጋገጥ እንደ
የአውሮፓ አጠቃላይ የሪፓርት አቀራረብ ጥበቃ መመሪያን
የመሳሰሉ አለምአቀፍ መመሪያዎችን እንከተላለን። 

በግልጽ ካልፈለክ በቀር ስምህ በጥናት ውጤቶቹ

ውስጥ በጭራሽ አይጠቀስም ወይም
አንጠቀምም።

የነገርከኝ ነገር ለ 5 ዓመታት በአግባቡ ይከማቻል ከዚያም
ይጠፋል።

በቅርቡ ወደ አውሮፓ የተሰደደ ከ16 አመት
በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው በዚህ ጥናት
መሳተፍ ይችላል።


