#BeeWell
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਪਰਸਰਚ ਅਪਿਅਨ ਪ ੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਨਰਸਰਚ ਨਕਉਂ ਕੀਤੀ

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋ ੇਗਾ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਝ ੀ
ਅਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤਾ ‘ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਦੇਖੋ)। ਇਸ ਨੂੁੰ ਪੜ੍ਹਣ ਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੁੰ ਨ ਾਦ।
ਪਰਸਰਚ ਬਾਰੇ
ਪਰਸਰਚ ਕੌਣ ਸੰ ਚਾਪਲਤ ਕਰੇਗਾ?
ਪਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਹੁੰ ਫਰੇ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੁੰ ਸਟੀਨਟਊਟ ਆਿੱ ਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਅਨਧਅਨ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕਰ
ਂ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਚਾਇਲਡ
ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਦ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਐਨਾ ਫਨਰਊਡ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਿੱਰ ਨਚਲਡਰਨ ਐਡ

ਆਊਟਕਮਸ ਨਰਸਰਚ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ, ਗਰੈਗਸਨ ਫੈਨਮਲੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਗਰਟ
ੇ ਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕੁੰ ਬਾਇੁੰ ਡ ਅਥਾਨਰਟੀ ਦਾ ਸਨਹਯੋਗ ਹੈ।
ਪਰਸਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਅਨਧਅਨ #BeeWell ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਨ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ (ਨਜ ੇਂ ਖੁਸ਼ੀ) ਿੱ ਲ ਨਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ (ਨਜ ੇਂ ਨਰਸ਼ਤੇ, ਸਰੀਨਰਕ ਨਕਨਰਆ) ‘ਤੇ ਕੀ ਪਰਭਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਕਸਨੂੁੰ ਪੁਿੱ ਨਿਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ #BeeWell ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰ
ਆਿੱ ਨਲਾਇਨ ਪੂਰਨ ਸਰ ੇਖਣ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ:
ਸਾਲ 8

2021-22
ਸਰ ੇਖਣ

2022-23
ਕੋਈ ਸਰ ੇਖਣ ਨਹੀਂ

2023-24
ਕੋਈ ਸਰ ੇਖਣ ਨਹੀਂ

ਸਾਲ 9

ਕੋਈ ਸਰ ੇਖਣ ਨਹੀਂ

ਸਰ ੇਖਣ

ਕੋਈ ਸਰ ੇਖਣ ਨਹੀਂ

ਸਾਲ 10

ਸਰ ੇਖਣ

ਸਰ ੇਖਣ

ਸਰ ੇਖਣ

ਕੀ ਨਰਸਰਚ ਨੂੁੰ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੁੰ ਜਨਰਲ, ਬਲਾਗ, ਕਾਨਫਰੁੰ ਸ ਪਰੈਸੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਡੋਕਟੋਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੀਨਸਜ਼, ਅਤੇ ਸੁੰ ਖੇਪ ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੁੰ ੈਬਸਾਇਟਾਂ
ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਕੁੰ ਬਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ

ਸੁੰ ਖੇਪ ਫੀਡਬੈਕ ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਡਾਟਾਸੈਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ੇਗਾ
ਨਕ ਦੂਜੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁੰ ਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਇਲਾ ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਜ ਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਾਨਹਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰੁੰ ਗ ਸਰਨ ਸ (DBS) ਚੈਕ
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਨਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ DBS ਚੇਕਸ ਹਨ।

ਨਰਸਰਚ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਨਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਅਤੇ ਸ ੀਨਕਰਤੀ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਨਰਸਰਚ ਐਨਥਕਸ ਕਮੇਟੀ 1 ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਰੈਫ਼:
2021-11133-18179)।

ਖੋਜ ਨੂੁੰ ਫੁੰ ਨਡੁੰ ਗ ਕੌ ਣ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ?
ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੁੰ ਫੁੰ ਨਡੁੰ ਗ ਦ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਪਾਿੱਲ ਹੈਮਲਾਇਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਦ ਗਰੈਗਸਨ ਫੈਨਮਲੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਦ ਹੋਲਰੋਇਡ
ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਦ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਫੁੰ ਡ, ਦ ਓਗਲਸਬਾਏ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਿੱ ਸਟ, ਅਤੇ ਦ ਪੀਟਰ ਕੁੰ ਨਡਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ।
ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਕੀ ਹੋ ੇਗੀ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸਰ ੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਨਜਸ ਨ ਿੱ ਚ 20-30 ਨਮੁੰ ਟ ਲਿੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨ ਿੱ ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ
ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ 21/22 ਨ ਿੱ ਚ 8 ੇਂ ਸਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਨ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਸਰ ੇਖਣ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਇਸਨੂੁੰ ਕੇ ਲ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਨਹਮ ਜ਼ੋਨਖਮ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਾਂਗੇ ਨਕ ਜੇ ਕੋਈ ੀ ਸ ਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ ਉਦਾਸ, ਨਚੁੰ ਨਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-

ਨਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, ਚਾਇਲਡਲਾਇਨ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ) ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਿੱ ਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਾਰੁੰ ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਸਹਤ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਰ ੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨਾਂ ਨੂੁੰ ਪਰਨਤਨਬੁੰ ਨਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੈਨੁੰ ੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਮੁਆ ਜ਼ਾ (ਨਜ ੇਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਾਉਚਰ) ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ?
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਨਹੀਂ ਨਦੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ?
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਨਰਣਾ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ੀ

ਪੁਿੱ ਿੇਗਾ ਨਕ ਕੀ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ੇਂ ਨਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਦਿੱ ਤੇ, ਨਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਿਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਨਰਣਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਖ
ੇ ਣ ਦੇ ਜ ਾਬ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਰਡ ਨਮਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਅਨਗਆਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੁੰ ਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਨਕਉਂਨਕ
ਅਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਿਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਪਰਭਾਨ ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਣਾ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਨ ਿੱ ਚ ‘ਿਿੱ ਡਣ’ ਦਾ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੁੰ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਿੱ ਕ ਫਰੀਪੋਸਟ ਪਤੇ ਨੂੁੰ ਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੁੰ ਾਪਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਦੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਿੱ ਡਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ
ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੁੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਤੇ ਗੋਿਨੀਅਤਾ

ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰੋਗੇ?
ਇਸ ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਾਸਤੇ ਸਾਨੂੁੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੋ ੇ, ਇਸਨੂੁੰ “ਨਨਿੱਜੀ ਪਿਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੁੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ:
•

ਅਗਲਾ ਨਾਮ, ਉਪਨਾਮ

•

ਜਾਤ

•

ਨ ਲਿੱਖਣ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਨੁੰਬਰ

•

ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਯੋਗਤਾ

•

ਸਾਲ ਸਮੂਹ

•

ਨਲੁੰਗ

•

ਖਾਸ ਨ ਿੱ ਨਦਅਕ ਲੋ ੜ੍ਾਂ

•

ਇਿੱ ਕ ਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੁੰ ਗਰੇਜ਼ੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਦ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਨਸਹਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਨੂੁੰ ਪਰਭਾਨ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਸ ਾਲ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ:
•
•

ਸ ਾਧੀਨਤਾ, ਜੀ ਨ ਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਬਾਰੇ

ਮਨੋ ਨ ਨਗਆਨਨਕ ਤੁੰ ਦਰੁਸਤੀ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਤਨਾਅ, ਨਨਪਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ਨਨਯੁੰ ਤਰਣ ਬਾਰੇ

•

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਬਾਰੇ

•

ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੁੰ ਜਨ, ਸਕੂਲ, ਾਤਾ ਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਨਰਸ਼ਨਤਆਂ, ਅਤੇ ਭਨ ਿੱ ਖ ਬਾਰੇ

•
•

ਨਲੁੰਗ ਪਨਹਚਾਣ ਅਤੇ ਲੈਂ ਨਗਕਤਾ

ਨਨ ਾਸੀ ਪੋਸਟ ਕੋਡ (ਤਾਂਨਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਨਕ ਨਕ ੇਂ ਗਰੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਇਲਾਕੇ ਨ ਿੱ ਚ ਜ ਾਬ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ
ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ)

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ੇਖਣ ਦੇ ਜ ਾਬਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਲੁੰਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਨਾਲ ਨਲੁੰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਨ ਿੱ ਖ ਨ ਿੱ ਚ, ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੂੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿੱ ਖੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਨਲੁੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨ ਨਦਆਰਥੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਸਿੱ ਨਖਆ ਨਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਲੋਂ ਗੀਨਟਉਂਸ਼ਨਾਲ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨਤੀਨਜਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਨਹਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੁੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਨਿੱਜੀ ਪਿਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ

ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਧਅਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਕ
ਇਹ “ਜਨਤਕ ਨਹਿੱ ਤ ਕੁੰ ਮ” ਹੈ ਅਤੇ “ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਹੈ।”

ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੁੰ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਖਰੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਨਨਿੱਜੀਤਾ ਨੋ ਨਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=37095

ਕੀ ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਨਿੱਜੀ ਪਿਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਹੋ ੇਗੀ?
ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਕਾਨੂੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇਸ ਪਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕੁੰ ਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੁੰ ਮੇ ਾਰ ਹਾਂ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ, ਗੁਪਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇ ਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਤੀ
ਜਾ ੇ ਨਜ ੇਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਦਿੱ ਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਨਕ ੇਂ ਰਤੀ ਜਾ ਗ
ੇ ੀ। ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨਸਿੱ ਨਖਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੇ
ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ:
•

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਕੇ ਲ ਨਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਨਮਤ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਧਾਨਰਤ
ਸਾਰੇ) ਪਿਾਣ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ*।

•

ਨਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਦਿੱ ਤੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨ ਿੱ ਚ ਡਾਟਾ ਨਲੁੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਡਾਟਾਸੈਟ ਨੂੁੰ ਗੁੁੰ ਮਨਾਮ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾ ੇਗਾ।

•

ਸਾਰਾ ਸਰ ੇਖਣ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ, ਇਨਨਕਰਪਨਟਡ ਅਤੇ ਪਾਸ ਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਸਰ ਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜੋ ਨਕ
ਕੇ ਲ ਨਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਨਮਤ ਮੈਂਬਰ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪਰੋਟਕ
ੈ ਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਕਾਨੂੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰ ਸਾਨਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ।

•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਸ ਅਨਧਅਨ ਨ ਚ ਨਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ ਸਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ ਸੂਨਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਨਦਿੱ ਤਾ ਗੈਰ-ਪਨਹਚਾਣਯੋਗ ਸਰ ੇਖਣ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਏਜੁੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

ਜਾ ੇਗਾ। ਇਹ ਦ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਨਰਸਰਚ ਨਨਿੱਜੀਤਾ ਨੋ ਨਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਾਧੂ ਨਰਸਰਚ ਨ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ (ਉਪਰੋਕਤ ਨਲੁੰਕ ਦੇਖੋ)। ਨਜ ੇਂ ਨਕ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋ ਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਖੀ ਜਾ ੇਗੀ।
*ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਨਕ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂੁੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ
ਅਨਧਅਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਪ ੇਗਾ ਨਕ ਪਰੋਜਕ
ੈ ਟ ਨਨਯੋਨਜਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱ ਲ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ਿੱ ਚ ਪਿਾਣ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਨਰੀਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਸਾਰੇ ਨ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ/ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਭਾਗੀ ਜੋਂ ਗੋਪਨੀਅਤਾ
ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਡਊਟੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਸਿੱ ਧੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਿਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਹੰ ਫਰੇ
ਐਲਨ ਪ ਲਪਕਨਸਨ ਪਬਲਪਡੰ ਗ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਸਟੀਪਟਊਟ ਆੱਫ਼ ਐਜਕੇਸ਼ਨ, ਦ ਯਨੀ ਪਰਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਓਕਸਫੋਰਡ
ਰੋਡ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ M13 9PL

ਈਮੇਲ: neil.humphrey@manchester.ac.uk
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0161 275 3404
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਕਸੇ ਨ ਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨਹਲੀ ਾਰ ਨ ਿੱ ਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਾਪਤ ਜ ਾਬ ਨਾਲ ਸੁੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
ਪਰਸਰਚ ਏਪਿਕਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਪਰਸਰਚ ਆੱਪਫਸ ਪਕਰਸਟੀ ਪਬਲਪਡੰ ਗ, ਦ ਯਨੀ ਰਪਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਓਕਸਫੋਰਡ,
ਮੈਨਚੈਸਟਰ, M13 9PL
ਈਮੇਲ: research.complaints@manchester.ac.uk
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0161 306 8089
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

dataprotection@manchester.ac.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੁੰ ਫੋਮੇਸ਼ਨ ਗ ਰਨੈਂ ਸ ਆਿੱ ਨਫਸ, ਨਕਰਸਟੀ ਨਬਲਨਡੁੰ ਗ, ਦ ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ
ਆਿੱ ਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਓਕਸਫੋਰਡ ਰੋਡ, M13 9PL ਨੂੁੰ ਨਲਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਨਨਿੱਜੀ ਪਿਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੁੰ ਧੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ ਦਾ ੀ ਅਨਧਕਾਰ ਹੈ।
ਆੱਨਲਾਇਨ: https://ico.org.uk/make-a-complaint/
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0303 123 1113
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ beewell@manchester.ac.uk ‘ਤੇ ਸਾਨੂੁੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ 0161 275 3415 ‘ਤੇ ਸਾਨੂੁੰ ਕਾਿੱਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰ ਿੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੰ ਨ ਾਦ।
ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਸ ਪਰਸਰਚ ਦਾ ਪਹੱ ਸੇ ਹੋਣ ਜੋਂ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇਣਾ
•

ਸਾਨੂੁੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਰਸਰਚ ਨ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦੇ ੋਗੇ।

•

ਉਹਨਾਂ ਿੱ ਲੋਂ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ੇਖਣ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਪਿੋਕੜ੍ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ ਨਲੁੰਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (‘ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ’ ਨ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਭਨ ਿੱ ਖ ਦੀ
ਕੜ੍ੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ #BeeWell ਸਰ ੇਖਣ ਨ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੁੰ ਦੇ ਹੋ।

•
•
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਨਦੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱ ਤਾ ਫਾਰਮ ਾਿਸ ਕਰਨਾ ਿ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ
1 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ।

ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਨਕਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਸਪਿੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ
ਬਾਰੇ ੀ ਯਾਦ ਕਰ ਣਗੇ ਨਕ ਉਹ ਨਜਸ ਸ ਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਉਹ ਿਿੱ ਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਹਾਨੂੁੰ ਸਨਲਿੱਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਅਤੇ ਾਨਪਸ ਭੇਜਣੀ ਪ ੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੁੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ lawrence.wo@manchester.ac.uk ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ (ਜਾਂ 0161 275 3415 ‘ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰੋ), ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਾਨਪਸ ਡਾਕ ਰਾਈ ਭੇਜੋ:
ਫਰੀਪੋਸਟ RLYU-KAAB-AXRC
ਲਾਿੱਰੇਂਸ ੋ

ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੁੰ ਸਟੀਨਟਊਟ ਆਿੱ ਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
B4.10 ਏਲਨ ਨ ਨਕਨਸਨ ਨਬਲਨਡੁੰ ਗ

ਯੂਨੀ ਰਨਸਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚੈਸਟਰ
ਆਕਸਫੋਰਡ ਰੋਡ
ਮੈਨਚੈਸਟਰ
M13 9PL
ਤੁਹਾਨੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਿੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਪਆਰੇ ਲਾਿੱਰੇਂਸ,
ਮੈਂ #BeeWell ਅਨਧਅਨ ਨ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।
ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ:
ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ:
ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਉਮਰ ਸਮੂਹ (ਨਜ ੇਂ 8, 9, 10):
ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:
ਮਾਤਾ/ਨਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ:
ਤਾਰੀਖ਼:
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂ ਬਰ 2021 ਤੱ ਕ ਾਪਿਸ ਕਰੋ।

