
برنامج محاكاة بيئات التعلُّم

املسؤوليات والتوقعات
د املعمول به يف كلية الطب، جامعة تورنتو كمصدر ُمقتبسة من برنامج املرىض املوحَّ

 إنما يتم إغناء وتعزيز عملية تعليم طالب الصحة جراء املمارسة والتدريب عىل التعاُمل مع حاالت تُحاكي أوضاع املرىض. ”إن إحراز األفضل يف 

 التدريب من أجل األخذ باإلعتبار الخصوصيات الثقافية الغربية النامية من خالل محاكاة الواقع“ هو مرشوع تموِّله هيئة قوة عمل الصحة يف أسرتاليا 
)Health Workforce Australia( وذلك ملساعدة طالب الصحة عىل التفاُعل مع الناس املتحدرين من خلفيات ثقافية متنوعة )الالجئني واملهاجرين(.

وإنطالًقا من الحرص عىل تلبية إحتياجات الطالب وعىل حسن وضعك وتطوِّرك كمريض ُمفرتض وبما يريض ويلبي تطلعات كل األطراف فمن األهمية بمكان 
أن تقرأ هذه النرشة وتستوعب املسؤوليات والتوقعات التالية حيال مشاركتك يف الربنامج.

وقبل أن تتمكن من البدء بأي عمل يحاكي واقع املريض، نطلب منك التوقيع عىل هذه الوثيقة إقرًرا منك بموافقتك عىل التقيُّد بمقتضياتها.

 Contract of employment( مالحظة: إذا كنت ال ترغب يف القيام بأي عمل محاكاة فما عليك سوى تعبئة عقد العمل للموظفني العموميني بدوام متقطع
for casual general staff( يف االستمارة امُلرفقة وسيُدفع لك أجرك بدل حضورك الحصة التدريبية.

 1(  حصص التدريب
 إن الحصول عىل قدٍر كاٍف من التدريب هو أحد الرشوط امُلسبقة للمشاركة يف الربنامج.

سأحرض كافة حصص التدريب الرضورية للربنامج.  * 
أتوقع أن يتم إعالمي ُمسبًقا بطبيعة وهدف امُلحاكاة امُلزمعة والحصول عىل التعليمات املالئمة والتدريب كي أتمكن من أداء الدور املطلوب.  * 

يمكنني أن أرفض لعب دوًرا ما إذا شعرت بعدم اإلرتياح إزاء املوضوع أو الحالة.  * 
سأحرض يف املواعيد املحدَّدة لكل حصص التدريب دون تأخري.  * 

إذا تعذَّر عيلَّ حضور حصة تدربيبة، سأتصل باملوظفني املعنيني يف الربنامج يف أقرب فرصة ممكنة كي يتمكنوا من إيجاد بديل عني.  * 
*  أُدِرك أنني إذا استمريت يف التخلُّف عن حضور حصص التدريب الرضورية فإن ذلك سيؤثر عىل الربنامج وقد يُطلب مني عدم مواصلة مشاركتي يف 

الربنامج.

 2(  قبل أو أثناء أعمال املحاكاة
سأقوم بلعب كل دور وفق ما تم تدريبي.  * 

سأتجنَّب اإلحتكاك بالطالب "خارج الدور" قبل وأثناء القيام بمهمة املحاكاة.  *

 3(  بعد القيام بعمل املحاكاة
أتوقع أن يتم إخضاعي لحصة مالئمة من استخالص املعلومات بعد كل عملية محاكاة.  * 

*  أُدِرك أن هذه حالة من التعلُّم وأتوقع أن أقدِّم مالحظاتي وتعليقاتي عىل أداء الطالب بموضوعية وصدق وفق ما تدربت عليه، األمر الذي سيؤدي إىل 
تحسني أداء الطالب والربنامج ككل.

ع الحصول وقبول التعليقات واملالحظات البناءة حول أدائي وسأعمل مع املوظفني املعنيني يف عملية املحاكاة من أجل مواصلة تحسني أدائي. *  أتوقَّ  

 4(  خصوصية الطالب ومراعاة الرسية يف التعاُمل
إن حماية خصوصية الطالب مسألة هامة من أجل تزويدهم ببيئة تعلُّم سليمة وآمنة. كما إن اإلفصاح عن معلومات حول الطالب دون ترصيحه أو ألّي 

ُمربِّر آخر سيؤدي إىل إلحاق األذى والرضر، وإن الحفاظ عىل رسية املواد املتعلقة بالحاالت أمر رئييس وهام يف الحفاظ عىل نزاهة اإلمتحانات أو إجراءات 
 التعلُّم. وبناًء عليه:

سوف لن أناقش أداء أي طالب سوى مع األشخاص املعنيني مبارشة باملحاكاة.   * 
سوف لن أتقاسم أو أشارك أو أناقش أّي من مواد الحالة قيد املحاكاة خارج إطار األشخاص املعنيني بالتعاُمل مع حالة املحاكاة.  * 

سأحيل كل اإلستفسارات حول أّي محاكاة عملت فيها إىل املوظفني املعنيني بهذا الشأن يف الربنامج.  *

 5(  خصوصيتك الشخصية
 نحن نحرتم معلوماتك الشخصية وحقك يف الخصوصية، وبناًء عليه: 

 *  قد أطلب الحصول عىل نسخة من معلوماتي الشخصية املوجودة بحوزتنا وذلك عرب التقدُّم بطلب خطي إىل االسم والعنوان التايل 
]   insert address and contact   [ وإذا إعتقدت أن هذه املعلومات غري صحيحة، يمكنني حينئذ أن أطلب تصحيحها.
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*  أُدِرك وأفهم أنني إذا قررت عدم االستمرار يف الربنامج فإن معلوماتي الشخصية سيُحتفظ بها لكن دون اإلفصاح عنها إىل اآلخرين إن لم أوافق   
ح أنا بذلك. وأرصِّ

*  أوافق عىل أن تتوافر معلوماتي الشخصية للمؤسسات التعليمية األخرى كي يتصلوا بي من أجل التفاوض حول العمل معي للقيام بأعمال محاكاة   
األوضاع املرضية األخرى.

 6(  املسؤوليات والتوقعات العامة
أتوقع أن يتم التعاُمل معي بكل إحرتام وإعتبار من ِقبَل كل املوظفني والطالب املشاركني يف الربنامج.  * 

*  أفهم بأنني ُمستخدم من ِقبَل جامعة فكتوريا عىل أساس دوام متقطع حسب الطلب للمشاركة يف الربنامج وأن رشوط عقدي مع جامعة فكتوريا 
تتطلَّب مني التقيُّد بهذه املسؤوليات والتوقعات.

*  أفهم وأُدِرك أن عمل محاكاة الحاالت هو عمل دوام متقطع فقط وهو عرضة للتقلبات بما يتوافق مع إحتياجاتنا. إن عمل محاكاة حاالت املرىض هو   
عمل غري مضمون الطابع.

 7(  تصوير الڤيديو
ح وأسمح بتصويري أثناء عمل املحاكاة وأن يُعرض تصوير الڤيديو عىل الطالب أثناء استخالص املعلومات بعد كل عملية محاكاة. أرصِّ  * 

*  سيتم التخلُّص من تسجيالت الڤيديو بعد إنتهاء عمل املحاكاة بإستثناء حني يكون هناك ترصيح واضح للحفاظ عىل التسجيل من ِقبَل األفراد 
املعنيني بواقعة تسجيل الفيديو.

*  سيتم طلب الحصول عىل ترصيح خطي لغرض استعمال أو إعادة مشاهدة تسجيل الڤيديو الذي سأظهر فيه وأن يل الحق يف عدم املوافقة عىل  	

استعمال أو إعادة مشاهدة التسجيل بعد إنتهاء استخالص املعلومات لكل عملية محاكاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد قرأت واستوعبت مضمون الوثيقة أعاله.

أوافق عىل املسؤوليات والتوقعات كما هي ُمدرجة أعاله.

التوقيع __________________________________________________________________________________________________________

االسم )بحروف التينية طباعية كبرية( ___________________________________________________________________________________

التاريخ __________________________________________________________________________________________________________

لقد أصبح هذا املرشوع أصبح ممكنًا بفضل تمويل هيئة قوة عمل الصحة يف أوسرتاليا.
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