#BeeWell
পিতামাতা এবং িপিচর্য াকািীি তথ্য িত্রক
আিনাি পিশুকক একটি গকবষণা অধ্যয়কন অংি পনকত আমন্ত্রণ জানাকনা হকে
তারা অংশ নিতত পাতর নিিা সে নেদ্ধান্ত সিওযার আতে, েতেষণাটি সিি পনরচানিত হতে এেং এর মতযে িী িী জন়িত সেটা সোঝা আপিার জিে গুরুত্বপূণণ।
দযা িতর েময নিতয নিম্ননিনিত তথ্ে মতিাত াে েহিাতর প়িুি। নদ সিািনিছু অস্পষ্ট থ্াতি ো আপনি আরও তথ্ে চাি, দযা িতর আমাতদর োতথ্ স াোত াে
িরুি (িীতচ ‘আরও তথ্ে’ নেভাে সদিুি)। এটি প়িতত েময সদওযার জিে আপিাতি যিেোদ।
গকবষণা সম্পককয
গকবষণা িপিচালনা কক কিকবন?
প্রতেের িীি হামতে, মোিতচস্টার ইিনস্টটিউট অে এডু তিশি, এই েতেষণায সিতৃ ত্ব নদতেি প্রিল্পটি দে ইউনিভানেণটি অে মোিতচস্টার, আন্না েতযড
িোশিাি সেন্টার ের নচিতেি অোন্ড েোনমনি, চাইল্ড আউটোমে নরোচণ িিতোটিণযাম, সেেেি েোনমনি োউতন্ডশি এেং সেটার মোিতচস্টার িম্বাইন্ড
অতথ্ানরটির মতযে েহত ানেতার মাযেতম িরা হতযতছ।
গকবষণাি উকেিয কী?
আমাতদর েতেষণার িক্ষ্ে, #BeeWell সপ্রাোম, সেটার মোিতচস্টার জু ত়ি তরুণতদর েু স্থতা (উদাাঃ েুি) অিুেন্ধাি িরা l নি তাতদর েু স্থতাতি প্রভানেত
িতর সেটা আমরা জািতত চাই (উদাাঃ েম্পিণ , শারীনরি নিযািিাপ)l

িাতি অংশ নিতত েিা হতে?
আপিার েন্তাতির নেদোিযটি #BeeWell সপ্রাোতম োইি আপ িতরতছ, ার মতযে নশক্ষ্াথ্ীরা অিিাইি েমীক্ষ্া (োতভণ ) েম্পূ ণণ িতর েছতর এিোর,
নিম্ননিনিতভাতে:

ইযার 8
ইযার 9
ইযার 10

2021-22
োতভণ
োতভণ িয
োতভণ

2022-23
োতভণ িয
োতভণ
োতভণ

2023-24
োতভণ িয
োতভণ িয
োতভণ

েতেষণাটি নি প্রিাশ িরা হতে?
আমরা আমাতদর প্রানিগুনি জািণাি, ব্লে, েতেিি উপস্থাপিা, ডক্টরাি নশক্ষ্াথ্ী নথ্নেে এেং েংনক্ষ্ি নরতপাটণগুনি ওতযেোইট ও োমানজি স াোত াে মাযেতম
প্রিাশ িরে। অংশেহণিারী স্কুি, স্থািীয িতৃণ পক্ষ্ এেং সেটার মোিতচস্টার িম্বাইন্ড অতথ্ানরটি েংনক্ষ্ি প্রনতনিযা প্রনততেদিগুনি পাতেি। প্রিতল্পর
সডটাতেটটি জিোযারতণর জিেও উপিভে িরা হতে। এর অথ্ণ হ'ি অিোিে েতেষিরা তরুণতদর েুস্থতা েম্পতিণ তাতদর নিজস্ব প্রতের উত্তর সদওযার জিে
সডটা েেেহার িরতত পারতেি। উপতরর েমস্ত সক্ষ্তে, আপিার েন্তাতির প্রনতনিযাগুনি েম্পূণণ সেিাতম থ্ািতে

নডেতলাজার এন্ড োনরং োনভণ ে (DBS) সচি
এিহোন্সড নডেতলাজার (েনযণত প্রিাশ) স্ততর েতেষণা দতির েদেেতদর প্রততেতির DBS সচি রতযতছ।

সি েতেষণা প্রিল্প প ণাতিাচিা িতরতছি?
প্রিল্পটি প ণাতিাচিা িতরতছি ও অিুতমাদি নদতযতছি মোিতচস্টার নরোচণ এনথ্িে (েতেষণা িীনত) িনমটি 1 (সরো: 2021-11133-18179)।

এই েতেষণায অথ্ণাযি সি িরতছ?
প্রিল্পটি অথ্ণাযি িতরতছ দে ইউনিভানেণটি অে মোিতচস্টার, পি হোমনিি োউতন্ডশি, দে সেেেি েোনমনি োউতন্ডশি, দে হল্রতযড োউতন্ডশি, দে িোশিাি
িটানর িনমউনিটি োন্ড, দে ওেিেনে চোনরতটেি ট্রাস্ট, এেং নপটার িনন্ডি োউতন্ডশি।
আমাি সন্তাকনি পক ধ্িকণি অংিগ্রহন হকব?

আপিার োচ্চাতি এিটি েমীক্ষ্া (োতভণ ) সশষ িরতত েিা হতে, া তাতদর 20-30 নমনিট েময সিতে। এটি স্কুতি অিিাইতি িরা হতে। আপিার নশশু নদ
21/22-এ ইযার 8-এ থ্াতি ততে তারা নতি েছর যতর েছতর এিোর োতভণ টি পুিরােৃ নত্ত িরতে। অিেথ্ায, তারা সিেি এটি এিোর েম্পূ ণণ িরতে।
োতভণ সত অংশ সিওযার সিািও উতেিত ােে ঝুুঁ নি ো অেুনেযা সিই। ততে, আমরা আপিার নশশুতি এমি এিানযি েহাযতার উত্ে েম্পতিণ জািাে স িাতি
নদ সিািও প্রে তাতদরতি দাঃনিত, উনিগ্ন ো নেচনিত িতর সতাতি (স মি, নপতামাতা / পনরচ ণািারী, চাইল্ডিাইি, স্কুি িমীতদর েদেে) েতি মতি িতর ততে
তারা স তত পাতর। অংশ সিওযার সিািও েোরানন্ট ুক্ত েুনেযা সিই, ততে েুস্থতার েমীক্ষ্া (ওতযিনেং োতভণ ) েমাি িরতি নিছু তরুণতি তাতদর জীেতির
প্রনতেিি িরতত েহাযতা িরতত পাতর।

অংশ সিওযার জিে আমাতি ো আমার েন্তািতি নি প্রনতদাি সদওযা হতে? (উদাাঃ অথ্ণ ো ভাউচার প্রদাি)
অংশেহণিারীতদর জিে সিািও প্রনতদাি িাই।

আনম নদ আমার েন্তাতির অংশ সিওযা িা চাই ো আমার মি পনরেতণ ি িনর ততে িী হতে?
আপনি আপিার েন্তাি অংশ নিি চাি নিিা সেই নেদ্ধান্ত সিওযা আপিার উপর। আপনি নদ অিুমনত সদি ততে আপিার োচ্চাতিও অংশ নিতত চায নিিা
নজজ্ঞাো িরা হতে। আপিারা উভযই স সিািও েময নপনছতয আেতত পাতরি, সিািও িারণ দশণাতিা ছা়িাই। নদ আপিার নশশুর অংশ সিওযার পতর, আপনি
নেদ্ধান্ত সিি স আপনি চাি তাতদর োতভণ র উত্তরগুনি েনরতয সেিতত, আপনি সরিডণটি মু তছ সেিতত আমাতদর োতথ্ স াোত াে িরতত পাতরি। ততে,
আপিার েন্তাতির সডটা এিোর সেিাতম পনরণত হওযার পতর তা েরাতিা েম্ভে হতে িা িারণ আমরা তাতদর নিনদণ ষ্ট সডটা েিাক্ত িরতত েক্ষ্ম হে িা। এটি
আপিার সডটা েুরক্ষ্া অনযিারগুনিতি প্রভানেত িতর িা। নদ আপনি নেদ্ধান্ত সিি স আপনি চাি িা আপিার েন্তাি অংশ নিি, ততে দযা িতর এই শীটটির
সশতষ েংনক্ষ্ি ‘অপ্ট আউট 'েমণটি পূরণ িরুি এেং নিনদণ ষ্ট তানরতির মতযে FREEPOST েেেহার িতর আমাতদর িাতছ এটি নেনরতয নদি। আপনি নদ
পছন্দ িতরি ততে আপনি অপ্ট-আউট েমণটিতত প্রদত্ত তথ্ে েেেহার িতর আমাতদর সটনিতোি ো ইতমি িরতত পাতরি।
কেটা সু িক্ষা এবং কগািনীয়তা

আপিারা আমার েন্তাি েম্পতিণ সিাি তথ্ে েংেহ িরতেি?
আপিার েন্তাতির এই োতভণ সত অংশ সিযার জিে আমাতদর এমি তথ্ে েংেহ িরতত হতে া তাতদর েিাক্ত িরতত পাতর, এতি "েেনক্তেত েিাক্তিরণত ােে
তথ্ে" েিা হয। আমাতদর েংেহ িরতত হতে:
•
•
•
•
•
•
•
•

িাতমর প্রথ্ম অংশ, উপানয
জানতেততা
অিিে ছাে িম্বর
নেিামূতিে স্কুি িাোর পাওযার স ােেতা
ইযার গ্রুপ
নিঙ্গ
নেতশষ নশক্ষ্ােত প্রতযাজি
অনতনরক্ত ভাষা নহোতে ইংতরনজ

এই তথ্েটি আপিার েন্তাতির স্কুি ো স্থািীয িতৃণ পক্ষ্ েরেরাহ িরতে।
আমরা আপিার েন্তাতির েুস্থতা এেং স িারণগুনি তাতদর েুস্থতাতি প্রভানেত িতর সে েম্পতিণ ও তথ্ে েংেহ িরে। এর মতযে রতযতছ প্রেগুনি:
•
•

স্বাযত্তশােি, জীেতির েন্তুনষ্ট, আশাোদ এেং জীেি প্রস্তুনত
মািনেি েুস্থতা, আত্মম ণাদাতোয, সেে, মানিতয চিা এেং আতেে নিযন্ত্রণ

•
•
•

ইনতোচি এেং সিনতোচি আতেে
স্বাস্থে এেং রুটিি, শি এেং নেতিাদি, স্কুি, পনরতেশ এেং েমাজ, েম্পিণ , এেং ভনেষেত
নিঙ্গ পনরচয এেং স ৌিতা

•

আোনেি সপাস্টতিাড ( াতত আমরা সদিতত পানর েৃ হত্তর মোিতচস্টাতর নেনভন্ন পা়িা জু ত়ি প্রনতনিযাগুনিতত িীভাতে তারতমে হয)।

আমরা আপিার েন্তাতির স্কুি ো স্থািীয িতৃণ পতক্ষ্র েরেরানহত তথ্েগুনিতি তাতদর োতভণ র উত্ততরর োতথ্ নিঙ্ক িরে। আমরা তাতদর আোনেি সপাস্টতিাড
স্থািীয এিািা েম্পতিণ েরিানর ততথ্ের োতথ্ নিঙ্ক িরে (উদাহরণস্বরূপ, সেিাতি পাতিণ ো অিোিে েেুজ স্থািগুনিতত অোতেে আতছ নিিা) ভনেষেতত,
আমরা আমাতদর প্রিতল্পর সডটা আপিার নশশু েম্পতিণ রািা অিোিে ততথ্ের োতথ্ নিঙ্ক িরার পনরিল্পিা িরনছ উদাহরণস্বরূপ, িোশিাি নপউনপি সডটাতেতে
থ্ািা তাতদর নশক্ষ্া সরিডণ, ো িংনেচু নডিাি এডু তিশিাি আউটিামে ডাটাতেতে থ্ািা তাতদর িমণেংস্থাি এেং উপাজণি তথ্েগুনি।

আপনি সিাি আইনি নভনত্ততত এই তথ্ে েংেহ িরতছি?
আমরা ুক্তরাতজের সডটা েুরক্ষ্া আইি অিুোতর েেনক্তেত েিাক্তত ােে তথ্ে েংেহ এেং েংরক্ষ্ণ িরনছ। এতত েিা হতযতছ স আপিার সডটা েংেতহর জিে
আমাতদর অেশেই আইিী নভনত্ত (নিনদণ ষ্ট িারণ) থ্ািতত হতে। এই অযেযতির জিে, েুনিনদণ ষ্ট িারণ হ'ি এটি "জিস্বাতথ্ণর িাজ" এেং "েতেষণার উতেতশে
প্রতযাজিীয এিটি প্রনিযা"।

আপনি আমার েন্তাতির েম্পতিণ স তথ্ে েংেহ িরতেি তা েম্পনিণ ত আমার অনযিারগুনি িী?
আপিার েেনক্তেত ততথ্ের সরোতরন্স েহ তথ্ে েুরক্ষ্া আইতির অযীতি আপিার অনযিার রতযতছ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপিার েন্তাি েম্পতিণ আমাতদর
িাতছ যারণ িরা ততথ্ের এিটি অিুনিনপ অিুতরায িরতত পাতরি। আপনি নদ নিতজর নেনভন্ন অনযিার ো আমরা আপিার েেনক্তেত তথ্ে নিভাতে েেেহার িনর
সেই েম্পতিণ আরও জািতত চাি ততে দযা িতর আমাতদর প্রাইতভনে সিাটিে ের নরোচণ সদিুি
https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=37095

এই োতভণ সত আমার েন্তাতির অংশেহণ নি সোপিীয থ্ািতে? তাতদর েেনক্তেত েিাক্তত ােে তথ্ে নি েুরনক্ষ্ত থ্ািতে?
সডটা েুরক্ষ্া আইি অিু াযী, দে ইউনিভানেণটি অে মোিতচস্টার এই প্রিতল্পর জিে সডটা িতরািার। এর অথ্ণ হ'ি আপিার েেনক্তেত তথ্ে েুরনক্ষ্ত, সোপিীয
রািা হতযতছ এেং সিেি আপিাতি স ভাতে েিা হতযতছ সেভাতে েেেহৃত হতে তা নিনিত িরার জিে আমরা দাযেদ্ধ. েমস্ত েতেষিরা প্রনশনক্ষ্ত এেং
আপিার তথ্ে নিম্ননিনিত উপাতয সদিা হতে:
•
•
•
•
•

েিি তথ্ে িত ারভাতে সোপিীযতা েজায সরতি পনরচািিা িরা হতে। সিেি েতেষণা দতির িামযারী েদেে (েোই মোিতচস্টার নভনত্তি)
েিাক্তিারী সডটা অোতেে িরতত পারতেি।
েতেষণা দিটি উপতর েনণণত পদ্ধনততত সডটা নিঙ্ক িরতত েিাক্তিারী তথ্ে েেেহার িরার পতর, সডটাতেটতি সেিাতম পনরণত িরা হতে।
েমস্ত েমীক্ষ্ার সডটা েুরনক্ষ্ত, এিনিপ্ট িরা এেং পােওযাডণ-েুরনক্ষ্ত োভণ াতর েংরক্ষ্ণ িরা হতে া সিেি িামযারী েতেষণা দতির েদেেরা
েেেহার িরতত পারতেি।
োযারণ সডটা েুরক্ষ্া নেনয (নজনডনপআর) আইি অিুোতর েমস্ত সডটা প্রনিযা িরা হতে।
নদ আপনি আপিার েন্তাতির এই েতেষণায অংশ নিতত এেং আপিার জ্ঞাত েেনততত েেত হি ততে আপিার েন্তাতির েরেরাহ িরা অেিাক্তত ােে জনরপ সডটা অিোিে েতেষি এেং এতজনন্সর োতথ্ ভাে িরা হতে। দে ইউনিভানেণটি অে মোিতচস্টাতরর নরোচণ প্রাইতভনে সিাটিে
(উপতরর নিঙ্কটি সদিুি) সমতি অনতনরক্ত েতেষণাতি েমথ্ণি িরার জিে এটি। স মিটি ইনতমতযে উতেি িরা হতযতছ, এই তথ্ে েম্পূ ণণ সেিাতম
থ্ািতে।

* দযা িতর সিাট িরুি স মোিতচস্টার নেশ্বনেদোিয ো অিোিে িতৃণ পতক্ষ্র েেনক্তরা এই েতেষণাটি প্রিল্পটির পনরিল্পিা অিু াযী িা ণির হতে নিিা তা নিনিত
িরার জিে এই অযেযতির জিে েংেৃহীত সডটাগুনি সদিার প্রতযাজি হতত পাতর। এর মতযে শিাক্তত ােে সডটা সদিা অন্তভুণক্ত থ্ািতত পাতর। অযেযি
প ণতেক্ষ্তণর োতথ্ জন়িত েমস্ত েেনক্ততদর আপিার/আপিার েন্তাতির প্রনত অংশেহণিারী নহোতে সোপিীযতার িত ার িতণ েে থ্ািতে।
আমাি র্পি ককান অপিকর্াগ থ্াকক তকব পক হকব?
আপিার নদ েতেষণা দতির সিািও েদতেের প্রনত অনভত াে িরার থ্াতি, ততে দযা িতর স াোত াে িরুি:
প্রকেসি নীল হামকে
একলন উইলপকনসন পবপডং, মযানকচস্টাি ইনপস্টটিউট অে এেুককিন, মযানকচস্টাি ইউপনিাপসযটি, অক্সকোেয কিাে, মযানকচস্টাি এম 13 9PL
Email: neil.humphrey@manchester.ac.uk
কটপলকোন: 0161 275 3404
আপনি নদ েতেষণা দতির োইতরর িাউতি আিুষ্ঠানিিভাতে অনভত াে িরতত চাি ো আপনি নদ প্রথ্মোরই েতেষিতদর িাছ সথ্তি প্রাি ো়িা নিতয েন্তুষ্ট
িা হি ততে দযা িতর স াোত াে িরুি:
পিসাচয এপথ্ক্স মযাকনজাি, পিসাচয অপেস, পিপস্ট পবপডং, িয ইউপনিাপসযটি অে মযানকচস্টাি, অক্সকোেয কিাে, মযানকচস্টাি, M13 9PL
Email: research.complaints@manchester.ac.uk
কটপলকোন: 0161 306 8089

আপনি নদ আপিার সডটা েুরক্ষ্া অনযিার েম্পতিণ আমাতদর োতথ্ স াোত াে িরতত চাি ততে দযা িতর
dataprotection@manchester.ac.uk সত ইতমি িরুি ো ইিেরতমশি েভতিণন্স অনেে, নিনস্ট নেনল্ডং, মোিতচস্টার নেশ্বনেদোিয, অেতোডণ
সরাড,, M13 9PL সত নিিুি এেং আমরা আপিার অনযিার েম্পাদি প্রনিযার মাযেতম আপিাতি োইড িরে।
আপিার েন্তাতির েেনক্তেত েিাক্তত ােে তথ্ে েম্পনিণ ত অনভত াে ইিেরতমশি িনমশিাতরর অনেতে িরারও আপিার অনযিার রতযতছ:
Online: https://ico.org.uk/make-a-complaint/
কটপলকোন: 0303 123 1113
আিও তথ্য
আপিার নদ সিািও প্রে থ্াতি ততে আপনি আমাতদর ইতমইি িরতত পাতরি এিাতি beewell@manchester.ac.uk ো আমাতদর িি িরুি এই
িম্বতর 0161 275 3415.
এই তথ্য িীটটি িড়কত সময় কিওয়াি জনয আিনাকক ধ্নযবাি।
আিনাি সন্তাকনি এই গকবষণাি অংি হওয়াি জনয সম্মত হওয়া
•

আমরা আশা িনর আপনি আপিার েন্তাতির এই েতেষণায অংশ নিতত অিুমনত সদতেি।

•

তাতদর পতক্ষ্ েেনত জানিতয, আপনি আপিার নশশুতি #BeeWell োতভণ তত অংশ নিতত, তাতদর োতভণ তথ্েগুনি তাতদর েম্পতিণ
েোিোউতন্ডর ততথ্ের োতথ্ ুক্ত হওযার জিে এেং ভনেষেতত তাতদর েম্পনিণ ত অিোিে ততথ্ের োতথ্ তাতদর সডটা েংত াতের জিে েেনত
নদতেি (উপতর েনণণত 'সডটা েুরক্ষ্া এেং সোপিীযতা')।

•
•
•

আপনি নদ নিতজর েেনত িা সদি, আপিাতি ত তা়িাতান়ি েম্ভে নীকচ েময কেিত িাঠাকত হকব, এেং 1অক্টোবর 2021 এি আকগ।
অংশ িা সিওযার নেদ্ধান্তটি সিািওভাতেই আপিার ো আপিার েন্তাতির ক্ষ্নত িরতে িা।
এটি েমস্ত োচ্চাতদর স্পষ্ট িতর সদওযা হতে স তারা অংশ সিতে নিিা সেটি তাতদর উপর নিভণ র িতর। তাতদর এটিও মতি িনরতয সদওযা হতে স
তারা উত্তর নদতত িা চাইতি প্রেগুনি এন়িতয স তত পাতর।

আপনি নদ আপিার েন্তাতির অংশ সিওযা না চান সিেি ততেই আপিাতি এই নিপটি েম্পূণণ িরতত হতে এেং সেরত নদতত হতে। দযা িতর হয আপনি এই
েমণটি স্কোি িরুি এেং এিাতি ইতমইি িরুি lawrence.wo@manchester.ac.uk (ো এিাতি িি িরুি 0161 275 3415), ো
নিম্ননিনিত ঠিিািায সপাস্ট িরুি:
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC
Lawrence Wo
Manchester Institute of Education
B4.10 Ellen Wilkinson Building
University of Manchester
Oxford Road
Manchester
M13 9PL
আিনাি ককানও স্টযাম্প অন্তিুযক্ত কিাি িিকাি কনই।

আিপন র্পি আিনাি সন্তাকনি অংি কনওয়াকত িাপজ থ্াককন তকব আিনাি পকছু ই কিাি প্রকয়াজন নাই।
নপ্রয িতরন্স,
আনম #BeeWell েতেষণায অংশ সিওযা সথ্তি আমার েন্তাি সি প্রতোহার িরতত চাই।
নশশুর িাম:
নশশুর স্কুি:
েন্তাতির ইযার গ্রুপ (উদাাঃ 8, 9, 10):
নপতামাতা/পনরচ ণািারীর িাম:
নপতামাতা/পনরচ ণািারীর স্বাক্ষ্র:
তানরি:

িয়া ককি 2021 এি 1অক্টোবর মকধ্য এটি কেিত িাঠান।

