
 #BeeWell 
 

માતાપિતા અન ેસભંાળ રાખનારની માહિતી શીટ  

 

તમારા બાળકને સશંોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવા આમતં્રણ આિવામાં આવ્ય ંછે. 

 

તેઓ ભાગ લઈ શકે છે કે કેમ તે તમે નક્કી કરો તે પહલેાાં, તમારા માટે એ સમજવ ાં મહત્વપરૂ્ણ છે કે સાંશોધન શા માટે 

કરવામાાં આવી રહ્ ાં છે અન ેતેમાાં શ ાં શામેલ હશે. કૃપા કરીને નીચેની માહહતીન ેકાળજીપવૂણક વાાંચવા માટે સમય ફાળવો. 
જો કાંઇપર્ અસ્પષ્ટ છે અથવા જો તમને વધ  માહહતીની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સાંપકણ કરો (નીચે ‘વધ  માહહતી’ 
નો વવભાગ જ ઓ). આ વાાંચવા માટે સમય કાઢવા બદલ તમારો આભાર.  

 

સશંોધન પવશે 
 

આ સશંોધન કોણ કરશે? 

 

પ્રોફેસર નીલ હમ્ફ્રે (Neil Humphrey), માન્ચેસ્ટર ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ એજ્ય કેશન(Manchester Institute of 

Education), ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટર (University of Manchester), આ અધ્યયનન ાં નેતતૃ્વ કરે છે.  આ પ્રોજેક્ટ 

એ ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટર(University of Manchester), અન્ના રોઈડ નેશનલ સેન્ટર ફોર ચચલ્ડ્રન એન્ડ 

ફેવમલીઝ(Anna Freud National Centre for Children and Families), ચાઇલ્ડ્ડ આઉટકમ્ફ્સ હરસચણ 
કન્સોહટિયમ(Child Outcomes Research Consortium), ગ્રેગસન ફેવમલી ફાઉન્ડેશન (Gregson Family 

Foundation) અન ેગ્રેટર માન્ચેસ્ટર કમ્ફ્બાઈન્ડ ઓથોહરટી (Greater Manchester Combined Authority) વચ્ચ ે

સહયોગ દ્વારા કરવામાાં આવી રહ્યો છે. 

 

સશંોધનનો િતે ય શય ંછે? 

 

અમારા અભ્યાસનો હતે  , #BeeWell કાયણક્રમ, ગ્રેટર માન્ચેસ્ટરના ય વાન લોકોની સ ખાકારી (દા.ત. સ ખ) ની તપાસ 

કરવાનો છે.  અમ ેએ પર્ જાર્વા માાંગીએ છીએ કે તેમની સ ખાકારી પર શેની અસર થાય છે (દા.ત. સાંબાંધો, શારીહરક 

પ્રવવૃિ). 

 

કોને ભાગ લેવા માટે કહવેામાાં આવી રહ્ ાં છે? 

 

તમારા બાળકની શાળાએ #BeeWell પ્રોગ્રામ માટે સાઇન અપ કય ું છે, જેમાાં વવદ્યાથીન ાં વર્ણમાાં એકવાર સાંપરૂ્ણ 
ઓનલાઇન સવેક્ષર્, નીચ ેમ જબ છે: 

 

  2021-22  2022-23  2023-24  

વર્ણ 8  સવેક્ષર્  કોઈ સવેક્ષર્ નહીં  કોઈ સવેક્ષર્ નહીં  
વર્ણ 9  કોઈ સવેક્ષર્ નહીં  સવેક્ષર્  કોઈ સવેક્ષર્ નહીં  
વર્ણ 10  સવેક્ષર્  સવેક્ષર્  સવેક્ષર્  

 

સાંશોધન પ્રકાવશત કરવામાાં આવશ?ે 

 

અમે જનણલ, બ્લોગ્સ, કોન્ફરન્સ પ્રેઝન્ટેશન, ડોક્ટરલ સ્ટ ડન્ટ થીસીસ અન ેવેબસાઇટ્સ અન ેસોવશયલ મીહડયા પર 

સારાાંશ અહવેાલોમાાં અમારા તારર્ો પ્રકાવશત કરીશ ાં.  ભાગ લેતી શાળાઓ, સ્થાવનક સિાવાળાઓ અને ગ્રેટર 

માન્ચેસ્ટર કમ્ફ્બાઈન્ડ ઓથોહરટીને સારાાંશ પ્રવતસાદ અહવેાલો પ્રાપ્ત થશે.   પ્રોજેક્ટ ડેટાસેટ સાવણજવનક રૂપે પર્ 

ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવશે.  આનો અથણ એ થશે કે અન્ય સાંશોધનકારો ય વાનોની સ ખાકારી વવશેના તેમના પોતાના 
પ્રશ્નોના જવાબો માટે આ ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.  ઉપરોક્ત તમામમાાં, તમારા બાળકના જવાબો સાંપરૂ્ણ અનામી 
રાખવામાાં આવશ.ે 

 



હડસ્ક્લોઝર એન્ડ બારીંગ સવવિસ (DBS) તપાસ 

 

સાંશોધન ટીમના દરેક સભ્યોન ાં એનહાન્સ્ડ હડસ્ક્લોઝર લેવલ ેDBS પરીક્ષર્ કરવામાાં આવય ાં છે. 

 

સાંશોધન પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા કોર્ ેકરી છે? 

 

આ પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા અને માંજૂરી ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટર સાંશોધન નૈવતકતા કવમટી 1 (સાંદભણ: 2021-11133-

18179) દ્વારા કરવામાાં આવી છે. 

 

સાંશોધનને ભાંડોળ કોર્પરૂ ાં પાડે છે? 

 
આ પ્રોજેક્ટને ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટર, પોલ હમેચલન ફાઉન્ડેશન, ધ ગ્રેગસન ફેવમલી ફાઉન્ડેશન, ધ હોલરોઇડ 
ફાઉન્ડેશન, નેશનલ લોટરી કમ્ફ્ય વનહટ ફાંડ, ધ ઓગલેસ્બી ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અન ેપીટર કન્ન્ડલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ભાંડોળ પરૂ ાં 
પાડવામાાં આવય ાં છે. 

 

મારા બાળકની સિભાગગતા શયં િશે? 

 

તમારા બાળકને એક સવેક્ષર્ પરૂ્ણ કરવાન ાં કહવેામાાં આવશ,ે જે માટે તેમને 20-30 વમવનટ લાગશે.  આ શાળામાાં 
ઓનલાઇન કરવામાાં આવશ.ે જો તમાર ાં બાળક 21/22 માાં 8 માાં વર્ણમાાં છે, તો તેર્ ેવર્ણમાાં એકવાર ત્રર્ વર્ણ માટે 

સવેક્ષર્ન ાં પ નરાવતણન કરવાન ાં રહશેે.  નહહિંતર, તેઓ તેન ેમાત્ર એક જ વાર પરૂ્ણ કરશે.  
 

સવેક્ષર્માાં ભાગ લેવાના કોઈ નોંધપાત્ર જોખમ અથવા ગેરલાભ નથી. જો કે, અમ ેતમારા બાળકને સમથણનનાાં અનેક 

સ્રોતો વવશે જર્ાવીશ ાં જેની તેઓને જરૂર પડી શકે છે જો તેઓન ેકોઈપર્ સવાલોના કારર્ ેઉદાસી, ચચિંતા અથવા 
અસ્વસ્થતા (દા.ત. માતવપતા/સાંભાળ રાખનાર, ચાઈલ્ડ્ડલાઈન, સ્કૂલ સ્ટાફના સભ્ય) લાગ.ે ભાગ લેવાના કોઈ 

બાાંયધરીકૃત લાભ નથી, પરાંત   સ ખાકારીના સવેક્ષર્ો પરૂ્ણ કરવાથી કેટલાક ય વાન લોકોને તેમના જીવન વવશ ેચચિંતન 

કરવામાાં મદદ કરી શકે છે. 

 

ભાગ લેવા બદલ મને અથવા મારા બાળકને વળતર (દા.ત. પૈસા અથવા વાઉચસણ પ્રાપ્ત થશે)મળશે? 

 

ભાગ લેવા માટે કોઈ વળતર ઉપલબ્ધ નથી.  
 

જો મારૂ બાળક ભાગ લે એવી મારી ઇચ્છા ન હોય અથવા જો હ ાં મારો વવચાર બદલીશ તો શ ાં થશે? 

 

તમારા બાળકે ભાગ લેવો કે નહીં તે નક્કી કરવાન ાં તમારા હાથમાાં છે. જો તમે પરવાનગી આપો છો, તો તમારા 
બાળકને પર્ પછૂવામાાં આવશે કે તેઓ ભાગ લેવા ઈચ્છે છે કે નહીં. તમે બાંને કોઈ પર્ કારર્ આપ્યા વવના, કોઈપર્ 

સમયે બહાર નીકળી શકો છો.  જો તમારા બાળકના ભાગ લીધા પછી, તમે વનર્ણય કરો છો કે તમે તેમના સવેક્ષર્ના 
જવાબો અમને દૂર કરવા કહો છો, તો તમે રેકોડણ કાઢી નાખવા માટે અમારો સાંપકણ કરી શકો છો. જો કે, એકવાર તમારા 
બાળકના ડેટાને અનામી રાખવામાાં આવયા પછી તેને કાઢી નાખવ ાં શક્ય બનશ ેનહીં, કારર્ કે અમ ેતેમના વવવશષ્ટ 

ડેટાને ઓળખવામાાં અસમથણ હોઈશ ાં. આ તમારા ડેટા સાંરક્ષર્ના અવધકારોને અસર કરત  ાં નથી. જો તમે નક્કી કરો છો કે 

તમે તમારૂ બાળક ભાગ લે એવ ાં ઇચ્છતા નથી, તો કૃપા કરીને આ શીટના અંતમાાં ટૂાંકા ‘ઓપ્ટ-આઉટ’ ફોમણ ભરો અને 
વનહદિષ્ટ તારીખ સ ધીમાાં રીપોસ્ટ સરનામાાંનો ઉપયોગ કરીને અમને પરત કરો.  જો તમે પસાંદ કરો છો, તો તમે ઓપ્ટ-

આઉટ ફોમણ પર આપેલી માહહતીનો ઉપયોગ કરીને અમને ટેચલફોન અથવા ઇમેઇલ કરી શકો છો. 
 

ડેટા સયરક્ષા અન ેગોિનીયતા 
 

તમે મારા બાળક વવશે કઈ માહહતી એકવત્રત કરશો? 

 



તમારૂ બાળક આ સવેક્ષર્માાં ભાગ લે તેના માટે, અમને એવી માહહતી એકવત્રત કરવાની જરૂર છે જે તેમને ઓળખી 
શકે, જેને "વયક્ક્તગત ઓળખ માહહતી" કહવેામાાં આવે છે.  અમારે એકવત્રત કરવાની જરૂર પડશ:ે 

 

• નામ,અટક 

• વાંશીયતા 
• ય વનક વવદ્યાથી નાંબર 

• વન:શ લ્ડ્ક શાળા ભોજન માટેની યોગ્યતા 
• વય જ થ 

• ચલિંગ 

• વવશેર્ શૈક્ષચર્ક જરૂહરયાતો 
• વધારાની ભાર્ા તરીકે અંગ્રેજી 

 

આ માહહતી તમારા બાળકની શાળા અથવા સ્થાવનક સિાવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવશ.ે 

 

અમે તમારા બાળકના સ ખાકારી અને તેમની સ ખાકારીને અસર કરતા પહરબળો વવશેની માહહતી પર્ એકવત્રત કરીશ ાં.  
આમાાં આ વવશેના પ્રશ્નો શામેલ છે: 

 

• સ્વાયતતા, જીવન અંગ ેસાંતોર્, આશાવાદ અન ેજીવન માટેની તત્પરતા 
• માનવસક સ ખાકારી, આત્મગૌરવ, તાર્, મ કાબલો અને લાગર્ીન ાં વનયમન 

• સકારાત્મક અન ેનકારાત્મક લાગર્ીઓ 

• આરોગ્ય અને હદનચયાણઓ, શોખ અન ેમનોરાંજન, શાળા, પયાણવરર્ અન ેસમાજ, સાંબાંધો અને ભવવષ્ય 

• ચલિંગ ઓળખ અન ેજાવતયતા 
• રહરે્ાાંક પોસ્ટકોડ (જેથી અમે જોઈ શકીએ કે Greater Manchester (ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર) માાં જ દા જ દા પડોશમાાં 

પ્રવતહક્રયાઓ કેવી રીતે બદલાય છે). 

 

અમે તમારા બાળકની શાળા અથવા સ્થાવનક સિા દ્વારા આપવામાાં આવેલી માહહતીને તેના સવેક્ષર્ જવાબો સાથ ે

જોડીશ ાં.   અમે તેમના રહરે્ાાંક પોસ્ટકોડને સ્થાવનક વવસ્તાર વવશેની જાહરે માહહતી સાથે જોડીશ ાં (ઉદાહરર્ તરીકે, 

તેઓને ઉદ્યાનો અન ેઅન્ય હહરયાળી જગ્યાઓની એક્સેસ છે કે કેમ).  ભવવષ્યમાાં, અમે અમારા પ્રોજેક્ટ ડેટાને તમારા 
બાળક વવશેની અન્ય માહહતી સાથ ેજોડવાની યોજના ઘડીએ છીએ, ઉદાહરર્ તરીકે, રાષ્ટ્રીય વવદ્યાથી ડેટાબેઝ તેમનો 
શૈક્ષચર્ક રેકોડણ, અથવા લોન્ગીટય હડનલ શૈક્ષચર્ક પહરર્ામના ડેટાબેઝમાાં તેમની રોજગાર અને આવકની માહહતી. 
 

તમે કયા કાયદાકીય આધાર હઠેળ આ માહહતી એકઠી કરી રહ્યા છો? 

 

અમે ય કે ડેટા સાંરક્ષર્ કાયદા અન સાર વયક્ક્તગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહહતી એકવત્રત અન ેસાંગ્રહહત કરીએ 

છીએ.  આ જર્ાવ ેછે કે તમારો ડેટા એકવત્રત કરવા માટે અમારી પાસે કાનનૂી આધાર (વવવશષ્ટ કારર્) હોવ ાં આવશ્યક 

છે. આ અભ્યાસ માટે, વવવશષ્ટ કારર્ એ છે કે તે "એક જાહરે હહતન ાં કાયણ" અન ે"સાંશોધન હતે  ઓ માટે જરૂરી પ્રહક્રયા" છે.  

 

તમે મારા બાળક વવશે જે માહહતી એકવત્રત કરો છો તેના સાંબાંધમાાં મારા કયા અવધકાર છે? 

 

તમારી પાસ ેતમારી વયક્ક્તગત માહહતીના સાંદભણમાાં ડેટા સાંરક્ષર્ કાયદા હઠેળ અવધકાર છે. ઉદાહરર્ તરીકે, તમે 

તમારા બાળક વવશ ેઅમારી પાસે રાખેલી માહહતીની નકલની વવનાંતી કરી શકો છો. જો તમે તમારા જ દા જ દા અવધકારો 
અથવા અમ ેતમારી વયક્ક્તગત માહહતીનો ઉપયોગ કરવાની રીત વવશે વધ  જાર્વા માાંગતા હો, તો કૃપા કરીને 
સાંશોધન માટે અમારી ગોપનીયતા સચૂનાનો સાંપકણ કરો: 
https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=37095 
 

https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=37095


શ ાં સવેમાાં મારા બાળકની સહભાચગતા ગોપનીય રહશેે? શ ાં તેમની વયક્ક્તગત ઓળખવા યોગ્ય માહહતીને સ રચક્ષત 

રાખવામાાં આવશ?ે  

 
ડેટા સાંરક્ષર્ કાયદા અન સાર, ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટર આ પ્રોજેક્ટ માટે ડેટા વનયાંત્રક છે. આનો અથણ એ છે કે તમારી 
વયક્ક્તગત માહહતી સ રચક્ષત, ગોપનીય રાખવામાાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમ ેજવાબદાર છીએ અન ેતમને 
જે રીતે કહવેામા આવય ાં છે તે રીતે જ તેનો ઉપયોગ કરવામાાં આવશે. બધા સાંશોધકો તાલીમબદ્ધ છે, અને તમારા 
ડેટાનો નીચ ેમ જબની રીતોથી ધ્યાન રાખવામાાં આવશે: 
  

• બધી માહહતી સાંપરૂ્ણ રીતે ગ પ્ત રાખવામાાં આવશ.ે સાંશોધન ટીમના માત્ર મ ખ્ય સભ્યો (બધા માન્ચેસ્ટર 

આધાહરત) ઓળખી શકાય તેવા ડેટાને એક્સેસ કરશે*.  
• સાંશોધન ટીમે ઉપર વર્ણવેલ રીતોથી ડેટાને ચલિંક કરવા માટે ઓળખની માહહતીનો ઉપયોગ કયાણ પછી, 

ડેટાસેટ અનામી બનાવવામાાં આવશે.  
• તમામ સવેક્ષર્ ડેટા સ રચક્ષત, એન્ન્ક્રપ્ટેડ અને પાસવડણથી સ રચક્ષત સવણર પર સાંગ્રહહત કરવામાાં આવશ ેજે 

માત્ર સાંશોધન ટીમના મ ખ્ય સભ્યો જ એક્સેસ કરી શકે છે. 

• બધા ડેટાની પ્રહક્રયા જનરલ ડેટા પ્રોટેક્શન રેગ્ય લેશન (GDPR) કાયદા અન સાર કરવામાાં આવશ.ે 

• જો તમે તમારૂ બાળક આ અભ્યાસમાાં ભાગ લે તે માટે અને તમારી જાર્કાર સાંમવતથી સહમત છો, તો તમારા 
બાળક દ્વારા પ્રદાન કરવામાાં આવેલ ચબન-ઓળખી શકાય તેવા સવેક્ષર્ ડેટા અન્ય સાંશોધકો અન ેએજન્સીઓ 

સાથ ેશેર કરવામાાં આવશ.ે  આ ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટરની સાંશોધન ગોપનીયતા સચૂના અન સાર 

ઉપરોક્ત સાંશોધનને સમથણન આપવા માટે છે (ઉપરની ચલિંક જ ઓ)  પહલેેથી જ નોંધવામાાં આવય ાં છે તેમ, આ 

માહહતી સાંપરૂ્ણ અનામી હશે. 
 

* કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ય વનવવસિટી ઓફ માન્ચેસ્ટરના વયક્ક્તઓ અથવા અન્ય અવધકારીઓને પર્ આ અભ્યાસ માટે 

એકવત્રત કરેલા ડેટા વવશ ેજાર્વાની જરૂર પડી શકે છે તે સ વનવિત કરવા માટે કે આ પ્રોજેક્ટ યોજના પ્રમાર્ ેકરવામાાં 
આવી રહ્યો છે અથવા નહીં. આમાાં ઓળખી શકાય તેવા ડેટા જોવા શામેલ હોઈ શકે છે. અભ્યાસની દેખરેખ સાથ ે

સાંકળાયેલા તમામ વયક્ક્તઓ માટે એક સહભાગી તરીકે તમારા/તમારા બાળકની ગ પ્તતા રાખવાની કડક ફરજ રહશેે. 
 

જો મને કોઈ ફહરયાદ િોય તો શય?ં 

 

જો તમને સાંશોધન ટીમના સભ્યો માટે સીધી ફહરયાદ છે, તો કૃપા કરીને આનો સાંપકણ કરો: 
 

પ્રોફેસર નીલ િમ્ફ્રે 
Ellen Wilkinson Building, Manchester Institute of Education, The University of Manchester, 
Oxford Road, Manchester M13 9PL 
 

ઈમેઈલ: neil.humphrey@manchester.ac.uk 

 

ટેગલફોન: 0161 275 3404 

 

જો તમે સાંશોધન ટીમની બહારના કોઈ વવશ ેઔપચાહરક ફહરયાદ કરવા ઇચ્છતા હોવ અથવા જો તમે સાંશોધનકારો 
દ્વારા મળેલા પ્રથમ પ્રવતસાદથી સાંત  ષ્ટ ન હો, તો કૃપા કરીને સાંપકણ કરો:  
 
The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of 
Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL 
 

ઈમેઈલ: research.complaints@manchester.ac.uk   

 

ટેગલફોન: 0161 306 8089 

 

file:///C:/Users/97156/Downloads/અહી%20મેઇલ%20કરો:Neil.humphrey@manchester.ac.uk
file:///C:/Users/97156/Downloads/અહી%20મેઇલ%20કરો:research.complaints@manchester.ac.uk


જો તમે તમારા ડેટા સાંરક્ષર્ અવધકાર વવશ ેઅમારો સાંપકણ કરવા માાંગતા હો, તો કૃપા કરીન ે

dataprotection@manchester.ac.uk ને ઇમેઇલ કરો અથવા The Information Governance Office, Christie 

Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL  ને લખો અન ેઅમે પ્રહક્રયા દરમ્ફ્યાન તમારા 
અવધકારો નો ઉપયોગ કરવા માટે તમને માગણદશણન આપીશ ાં. 
 

તમને તમારા બાળકની વયક્ક્તગત ઓળખવા યોગ્ય માહહતીથી સાંબાંવધત ફહરયાદો અંગ ેમાહહતી કવમશનરની 
ઓહફસમાાં પર્ ફહરયાદ કરવાનો અવધકાર છે: 

 

ઓનલાઈન: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 

 

ટેગલફોન: 0303 123 1113   

 

વધારાની માહિતી 
 

જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે અમને beewell@manchester.ac.uk પર ઇમેઇલ કરી શકો છો અથવા 0161 275 

3415 પર કોલ કરી શકો છો.  
 

આ માહિતી િત્રક વાંચવા માટે સમય કાઢવા બદલ તમારો આભાર. 

 

તમારા બાળકને આ સશંોધનનો ભાગ બનવાની સમંપત આિવી 
 

• અમન ેઆશા છે કે તમે તમારા બાળકને આ સાંશોધનમાાં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપશો. 
• તેમના વતી સાંમવત આપીને, તમે તમારા બાળકને #BeWell સવેમાાં ભાગ લેવા, તેમના સવેક્ષર્ ડેટાને 

તેમના વવશેની પષૃ્ઠભવૂમની માહહતી સાથે ચલિંક કરવા અન ેતેમના વવશેની અન્ય માહહતી સાથેના તેમના 
ડેટાના ભાવવ જોડાર્ માટે સાંમત છો. ('ડેટા સાંરક્ષર્ અન ેગોપનીયતા' માાં ઉપર જર્ાવયા મ જબ). 

• જો તમે તમારી સાંમવત આપતા નથી, તો તમારે શક્ય તેટલય ંજલ્દી નીચ ેઆિેલ ફોમમ િરત કરવાની જરૂર છે, 

અન ે1 ઓક્ટોબર 2021 થી મોડ  ન થવ ાં જોઈએ. 

• ભાગ ન લેવાન ાં પસાંદ કરવાથી તમને અથવા તમારા બાળકને કોઈપર્ રીતે ગેરલાભ થશે નહીં. 
• તે બધા બાળકોને સ્પષ્ટ કરવામાાં આવશ ેકે તેઓએ ભાગ લેવો અથવા નહીં તે તેમના હાથમાાં છે.  તેઓને એ 

પર્ યાદ અપાવવામાાં આવશે કે જો તેઓ જવાબ આપવા ઇચ્છતા ન હોય તો તેઓ પ્રશ્નો છોડી શકે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

જો તમારૂ બાળક ભાગ લે તેવ ાં તમે ઇચ્છતા નથી તો તમારે માત્ર આ સ્લીપન ેપરૂ્ણ કરવાની અન ેપરત કરવાની જરૂર 

છે. અથવા તો કૃપા કરીને આ ફોમણ સ્કેન કરો અન ેઇમેઇલ કરો lawrence.wo@manchester.ac.uk (અથવા 0161 

275 3415 પર કોલ કરો), અથવા નીચેના સરનામાાં પર પોસ્ટમાાં પરત કરો: 
 
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC 
Lawrence Wo 
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Manchester Institute of Education 
B4.10 Ellen Wilkinson Building 
University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester 
M13 9PL 
 

તમારે સ્ટેમ્ફ્િ શામેલ કરવાની જરૂર નથી.  
 

જો તમે તમારૂ બાળક ભાગ લે તે માટે ખયશ છો, તો તમારે કંઇ કરવાની જરૂર નથી. 
 

વપ્રય લોરેન્સ, 

 

હ ાં મારા બાળકને #BeWell અભ્યાસમાાં ભાગ લેવામાાંથી પરત ખેંચવા માાંગ  છાં. 
 

બાળકન ાં નામ:  

 

બાળકની શાળા:  

 

બાળકન ાં વર્ણ જ થ (દા.ત. 8, 9, 10):  

 

માતવપતા/સાંભાળ રાખનારન ાં નામ:  

 

માતવપતા/સાંભાળ રાખનારની સહી:  

 

તારીખ:   

 

કૃિા કરીને 1 ઓક્ટોબર 2021 સયધીમાં િરત કરો. 
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