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هـذه الصفحـة تبقـى لـدى الـوالـدان
إكـا بيـلـي بـرنـامـج ذو طبيعـة تعـليميـة ،مشـروع لـوكـي مـات Ekapeli-oppimisymäristö , LukiMat-hanke
معهـد نـيـلو مـاكِـي وجـامعـة يـوفـاسكـوال Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

والدى االطفال المحترمين!
برنامج إيــكا بـيـلــى هو برنامج للكمبيوتر للتدريب على أساسيات القراءه و الحساب و اسمه إكـا بيـلـي
مـاتيمـاتيكـا .يتم تطوير برنامج إكا بيـلـى بالتعاون المشترك بين معهد نيـلـو مـاكـى و جامعه يوفاسكوال و يقوم
بالتمويل و الدعم جزئيا وزارة التعليم و الثقـافـه لدعم مشروع لـوكـى مـات.
عنوان موقع لـوكـى مـات على شبكه االنترنت www.lukimat.fi
من خالل االصدارات المختلفه لبرنامج إكـا بيـلـى يمكننا استخدامه فى التدريب على القراءة و تقدير معدالت
الحاجه للمهارات االساسيه للقراءة .يشمل البرنامج على سبيل المثال و بغزارة االحرف االبجدية و مرادفات
اصوات النطق لهذه االحرف كذلك تركيبات االحرف سويا و كيفية نطقها ,كذلك مقاطع الكلمات أو تقسيمها الى
مقاطع و تدريبات على عمل ذلك و التعرف على الكلمات كذلك ايضا سالسه القراءة و عمل التدريبات من
الصفحات الخاصه بذلك .من خالل برنامج إكـا بيـلـي مـاتـيكـا يمكننا التدرب على عمل مقارنات ,ترتيب االرقام و
االعداد باالضافة الى حسابها.
استخدام برنامج إكـا بيـلـى يكون بالكامل مجانا.عند استخدام برنامج إكـا بيـلـي نحتاج للمعلومات التاليه عن
طفلكم  -:موافقه الولدين على ان يلعب طفلهم ببرنامج إكـا بيـلـي ,اسم الطفل ,تاريخ ميالد الطفل و محل الميالد,
تستخدم هذه المعلومات كمعلومات دليلية لدخول اللعبه و ربطها بالمحركات الموجهه المضبوطه و تعطى المجال
الستخدام هذه اللعبه مع العديد من المشرفين و تحت اشرافهم و توجيههم (على سبيل المثال فى المنزل و المدرسه
و الكورس).
االطفال الذين يلعبون بلعبة إكـا بيـلـي يشتركون فى تلك البحوث ,التى من خاللها يمكننا ان نعرف مدى تأثير
برنامج لعبة إكـا بيـلـي على تعلم الطفل .عندما يلعب الطفل ببرنامج إكـا بيـلـي يتم تسجيل بيانات اللعبة على سرفير
محمى اى يتمتع بحمايه خاصه و ذلك من خالل شبكه االنترنت باالضافه لذلك فاننا نرسل استماره استفسار و
بيانات الولياء امور االطفال المشتركين ,و هذه االستماره تتعلق بخلفيه الطفل العب هذه اللعبه .يتم تسجيل بيانات
هذه االستماره سويا مع بيانات الالعب و اللعبه .يتم اصدار هذه البحوث مع إخفاء و حمايه المعلومات الفرديه
لالفراد ,بحيث ال يمكن الحد التعرف على هويه اى العب من مستخدمى هذه اللعبه التعليميه .يتم ارسال استمارة
االستفتاء هذه إلى اولياء امر الطفل االعب بهذه اللعبة مرفق معها ايضا استمارة طلب التصريح او السماح للطفل
باستخدام البرنامج بناءً على معلومات االتصال المعطاه لنا .فى حاله انه اذا كنت ال ترغب فى اعطاء كل بيانات
االتصال بك اى االسم و العنوان و رقم الهاتف الى اخره لتكون تحت استخدام الباحثين ,يمكنكم ترك هذا الحقل
خالى أو يمكنكم ايضا االمتناع بالكامل عن اعطاء اى بيانات تخصك من اجل استخدامنا لهذه البيانات.
بيانات السجل الشخصى و سجالت البحث و شرح للسجالت يمكنكم االضطالع عليها من خالل
موقع http://www.ekapeli.fi/privacypolicy
بالنسبه الستخدام برنامج إكـا بيـلـي أو االشتراك فى البحث يمكنكم التوقف عنه وقتما شئتـم وذلك
بإرسال بريد الكتروني على العنوان التاليekapeli@nmi.fi :

في حالة أنه إذا اعطيتم تصريح لطفلكم لللعب بلعبة إكـا بيـلي ،نطلب من حضراتكم إعادة االستمارة الخاصة
بتصريحكم لطفلكم بلعب هذه اللعبة بعد تعبئة بيانات االستمارة وتسليم هذه االستمارة إلى (المدرس ،المدرس
المتخصص لذوي الحاجات ،أخصائي النطق والكالم أو من يشابههم في طبيعة العمل) .يقوم المشرف بتدوين
بيانات استمارة التصريح باللعب على اللعبة .في حالة أنه إذا كان ابنكم كان قد لعب من قبل لعبة إكـا بيـلـي،الرجاء
إبالغ مدرسكم الجديد بذلك ،تحت إشراف من قام طفلكم من قبل بلعب هذه اللعبة التعليمية.
في حالة رغبتكم البدء في استخدام لعبة إكـا بيـلـي في البيت أيضاً ،الرجاء إبالغنا بأنكم من مستخدمي لعبة إكـا
بيـلـي على الموقع التاليhttp://www.ekapeli.fi :

مـع أطيـب تحيـاتنـا لكـم
مشـروع لـوكـي مـات فـريـق عمـل إكـا بيـلـي

مسـاعـد مستخـدم بـرنـامـج إكـا بيـلـي
بـريـد إلكتـرونـيekapeli@nmi.fi :
هـاتـف0400-247 397 :
بـريـد إلكتـرونـيekapeli@nmi.fi :
للمـزيـد مـن المعـلـومـاتwww.lukimat.fi & www.ekapeli.fi :

يتـم إعـادة هـذه االستمـارة إلـي المشـرف لـوضعهـا فـي األرشيـف
إكـا بيـلـي ،مشـروع لـوكـي مـات Ekapeli, LukiMat-hanke
معهـد نـيـلو مـاكِـي وجـامعـة يـوفـاسكـوال Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto
ekapeli@nmi.fi
بهـ ذه االستمـارة تعطـون تصـريحـاً للطفـل أن يـلعـب ببـرنـامـج إكـا بيـلـي فـي أي مكـان آخـر خـالف المنـزل .بهـذه
االستمـارة ال يمكنكـم طـلـب ألعـاب ليتـم اللعـب بهـا فـي المنـزل.
اإلرشادات الخـاصـة بـاالستمـارة:
 -1يسلم المشرف هذه االستمارة إلى ولي األمر سواءً الكترونياً أو مطبوعة
 -2يعبئ ولى األمر استمارة الموافقة أو التصريح للطفل باللعب (الصفحة رقم  )2ثم إعادة االستمارة إلى الموجه
بعد تعبئة بياناتها (أو إلى المدرس أو المسؤول) .صفحة التعليمات أو اإلرشادات تبقى لدى ولي األمر.
 -3يقوم المشرف بنقل بيانات استمارة التصريح إلى لعبة إكا بيلي ويضع استمارة التصريح هذه في أرشيفه
الخاص به.
استمــارة التصــريـح Lupalomake
يلعب طفلي  /قد لعب سابق ًا بـ إكـا بيـلـي
اسم المشرف واسم المكان الذي لعب فبه سابقاً__________________________________________ :
*

أسـمـح إلبنـي أن يـلعـب بـ إكـا بيـلـي وأسمـح بـاستخـدام بيـانـات اللعبـة فـي البحـث.
ال Ei
نعـم Kyllä
* يمكنكم إلغاء التصريح في أي وقت ترغبونه وذلك بإبالغنا بالبريد االلكتروني التالي ekapeli@nmi.fi
______________________________________________________  :اسم الطفل Lapsen nimi
_____________________________  :تاريخ ميالد الطفل (اليوم ،الشهر والسنة) Lapsen syntymäaika
______________________________________ :محل ميالد الطفل Lapsen syntymäpaikkakunta
أسـمـح للمشرف بأن يسلم معل ومات االتصال بي للقائمين على دعم برنامج إكـا بيـلـي ،وذلك حتي يمكنهم أن يسألوني
*
المزيد عن طفلي وذلك من أجل تطوير برنامج إكا بيلي وذلك فيما يختص بالبحث.
ال Ei
نعـم Kyllä
* يمكنكم إلغاء التصريح في أي وقت ترغبونه وذلك بإبالغنا بالبريد االلكتروني التالي ekapeli@nmi.fi
ال نقوم بإعطاء أي معلومات الستخدامها في أي غرض آخر .يمكنكم حسب رغبتكم ترك الحقل الخاص ببياناتكم خالياً.
_____________________________________________________  :اسم ولي أمر الطفل Huoltajan nimi
_________________________________ :البريد االلكتروني لـ ولي أمر الطفل Huoltajan sähköpostiosoite
______________________________________________  :عنوان ولي أمر الطفل Huoltajan postiosoite
________________________________________  :رقم هاتف ولي أمر الطفل Huoltajan puhelinnumero

تـوقيـع ولـي أمـر الطفـل
___________________

المكـان والتـاريـخ
______________________ ____ / ____ / 20

