
 

 

 
 

در پروژه تحقیقاتی *بزرگسال شدن * ، قصد داریم تا بیشترمورد جوانانی بدانیم که به تنهایی به بریتانیا مهاجرت می کنند واینجا وارد 

 ۱۸ سالگی می شوند.   این تحقیق توسط محققان دانشگاه بیرمینگهام و دانشگاه آکسفورد و با همکاری سازمانهای محلی انجام می شود.

 شرکت کنندگان  این تحقیق جوانانی خواهند بود که از چهار کشور افغانستان، آلبانیا، اریتریا و ویتنام آمده اند.

ما بر این باوریم که اینگونه تحقیقات از اهمیت خاصی برخوردار هستند زیرا به ما کمک می کنند تا روی سیاست های دولت  

 تاثیرگذاشته تا بهتر بتوانند به حمایت از جوانان مهاجر و مستقلی بپردازند در حال قدم گذاشتن به مرحله بزرگسالی هستند.  

 ما مایل هستیم تا از تجربه مهاجرت شما به تنهایی به بریتانیا و وارد شدن به سن ۱۸ سالگی و بزرگسال شدن بشنویم.

 

 شرکت در این تحقیق شامل چه مواردی است؟

اگر شما تصمیم بگیرید که در این تحقیق با ما همکاری کنید، از شما خواهیم خواست تا با یکی از اعضای تیم تحقیقاتی مالقات کرده و 

ایشان چندین سوال غیر رسمی از شما خواهند پرسید. این گفتگو تقریبا ۲ ساعت و یا هر مقدار که شما وقت داشتید طول خواهد کشید. 

 ما در زمان و مکانی که برای شما مناسب باشد مالقات خواهیم کرد تا شما آسوده بوده و مجبور نباشید مسافت طوالنی را سفر کنید.

اگر رضایت داشته باشید مصاحبه تان را با دستگاه کوچک دیجیتالی ضبط خواهیم کرد. با این کار قادر خواهیم بود تا اطالعات درستی 

 ازآنجه شما گفتید نزد خود داشته باشیم.

 

 اطالعتی که من در اختیارتان گذاشتم چطور ذخیره و یا استفاده خواهند شد؟

تمامی اطالعاتی که شما در طول مصاحبه در اختیار ما قرار می دهید  محرمانه و خصوصی باقی خواهند ماند و به صورت قابل 

اطمینان در کامپیوتر ذخیره خواهد شد. زمانیکه شروع به نوشتن یافته های خود کنیم، کسی قادر نخواهد بود از روی نوشته حدس بزند 

 که شما در این تحقیقات شرکت کردید. 

 برای اطالعات بیشتر لطفا با این افراد تماس بگیرید:

)۰۱۸۶۵۲۷۰۳۴۷ : ku.ca.cuu@uskhc.c( خانم الن چیس 

)۰۷۹۵۶۶۸۳۶۴۷ :ku.ca.cuu@iculem.f ( و یا خانم فرانسسکا ملونی  
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