
 #BeeWell 
 

માતાિપતા અને સભંાળ રાખનારની મા0હતી શીટ  
 
મને આ પ5 શા માટ6 મળ7 ર8ો છે?  
 
તમારા બાળકને સશંોધન અ>યાસમા ંભાગ લેવા આમ5ંણ આપવામા ંઆDEુ ંછે. 
 
તેઓ ભાગ લઈ શક+ છે ક+ ક+મ તે તમે ન/0 કરો તે પહ+લા,ં તમારા માટ+ એ સમજ:ુ ંમહ<વ>ણૂA છે ક+ સશંોધન શા માટ+ 

કરવામા ંઆવી રEુ ંછે અને તેમા ંGુ ંશામેલ હશે. Hૃપા કર0ને નીચેની માKહતીને કાળM>વૂAક વાચંવા માટ+ સમય ફાળવો. 

જો કંઇપણ અQપRટ છે અથવા જો તમને વT ુમાKહતીની જUર હોય, તો Hૃપા કર0ને અમારો સપંકA  કરો (નીચે ‘વT ુમાKહતી’ 

નો િવભાગ Wુઓ). આ વાચંવા માટ+ સમય કાઢવા બદલ તમારો આભાર.  
 
જો તમાHંુ બાળક પાનખર 2022 મા ં9 વષJKુ ંથશે, તો તેમ[ુ ંવષA Wૂથ િવ]ાથ^ઓના સ_હૂનો એક ભાગ છે ક+ `ને અમે 

પાનખર 2021 થી શU કર0ને વાિષbક ધોરણે સવcdણ >ણૂA કરવા[ુ ંકહ0 રeા છ0એ. જો તમારા બાળકની શાળાએ ભાગ લેવા 

માટ+ સાઇન અપ કfુg હોય તો તમને ગયા વષc આ માKહતી પhક iાjત થfુ ંહશે.  
 
જો તમે ગયા વષM તમારા બાળક માટ6 સશંોધન અ>યાસમાથંી નાપસદં કરવાKુ ંપસદં કEુO હોય, તો પછ0 નાપસદં કરવાનો 

તમારો િનણAય હWુ પણ અમાર0 િસQટમ પર નkધાયેલ છે અને તમાlંુ બાળક આ વષc સવcdણમા ંભાગ લઈ નહP શક+. તમાર+ 

ફર0થી ફોમA પરત કરવાની જUર નથી. જો તમે અગાઉ તમારા બાળક માટ+ સવcdણમા ંભાગ લેવા[ુ ંનાપસદં કરવા[ુ ંપસદં 

કfુg હોય પરંn ુતેઓ 2022ના પાનખરમા ંભાગ લેવા માગંતા હોય, તો Hૃપા કર0ને beewell@manchester.ac.uk પર 

અમારો સપંકA  કરો. 

 
જો તમાHંુ બાળક પાનખર 2022 મા ંવષJ 10 મા ંહશે, તો તમે iથમ વખત આ માKહતી પhક iાjત કરશો. આ એકમાh 

શૈdpણક વષA છે `મા ંતમાlંુ બાળક સશંોધન અqયાસમા ંભાગ લેવા માટ+ પાh બનશે. સશંોધન અqયાસ Gુ ંછે તે સમજવા 

માટ+ અને તમે તમારા બાળકને ભાગ લેવા[ુ ંઅથવા નાપસદં કરવા માગંો છો ક+ ક+મ તે ન/0 કરવા Hૃપા કર0ને આ માKહતીને 

rયાનથી વાચંવા[ુ ંsિુનિtત કરો.   
 
સશંોધન િવશે 
 
આ સશંોધન કોણ કરશે? 
 
iોફ+સર નીલ હuv+ (Neil Humphrey), માwચેQટર ઇxwQટટyટૂ ઓફ એzfકુ+શન(Manchester Institute of Education), 

fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટર (University of Manchester), આ અrયયન[ુ ંનેn<ૃવ કર+ છે.  આ iો`{ટ એ fિુનવિસbટ0 

ઓફ માwચેQટર(University of Manchester), અ|ા vોઈડ નેશનલ સેwટર ફોર pચ~�ન એwડ ફ+િમલીઝ(Anna Freud 

National Centre for Children and Families), ચાઇ~ડ આઉટકuસ KરસચA કwસોKટ�યમ(Child Outcomes Research 

Consortium), �ેગસન ફ+િમલી ફાઉwડ+શન (Gregson Family Foundation) અને �ેટર માwચેQટર કuબાઈwડ 

ઓથોKરટ0 (Greater Manchester Combined Authority) વ�ચે સહયોગ �ારા કરવામા ંઆવી રeો છે.  ફ{ત 

fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટર (University of Manchester) પાસે નીચે દશાAવેલ iો`{ટ ડ+ટાસેટની ઍ{સેસ હશે; બાક0ની 

સQંથાઓ અwય ર0તે iો`{ટને સમથAન આપે છે (ઉદાહરણ તર0ક+, ચાઇ~ડ આઉટકuસ KરસચA કwસોKટ�યમ (Child 

Outcomes Research Consortium) શાળાઓને તેમની sખુાકાર0ની જોગવાઈઓ પર માગAદશAન >lંુૂ પાડ+ છે). 
 



સશંોધનનો હ6Q ુRુ ંછે? 
 
અમારા અqયાસનો હ+n,ુ #BeeWell કાયA�મ, �ેટર માwચેQટરના fવુાન લોકોની sખુાકાર0 (દા.ત. sખુ) ની તપાસ 

કરવાનો છે.  અમે એ પણ �ણવા માગંીએ છ0એ ક+ તેમની sખુાકાર0 પર શેની અસર થાય છે (દા.ત. સબંધંો, શાર0Kરક 

i:િૃ�). 
 
કોને ભાગ લેવા માટ+ કહ+વામા ંઆવી રEુ ંછે? 
 
તમારા બાળકની શાળાએ #BeeWell iો�ામ માટ+ સાઇન અપ કfુg છે, `મા ંિવ]ાથ^[ુ ંવષAમા ંએકવાર સ>ંણૂA 

ઓનલાઇન સવcdણ, નીચે _જુબ છે: 
 
  2021-22  2022-23  2023-24  
વષA 8  સવcdણ  કોઈ સવcdણ નહ�  કોઈ સવcdણ નહ�  

વષA 9  કોઈ સવcdણ નહ�  સવcdણ  કોઈ સવcdણ નહ�  

વષA 10  સવcdણ  સવcdણ  સવcdણ  
 
સશંોધન iકાિશત કરવામા ંઆવશે? 
 
અમે જનAલ, �લો�સ, કોwફરwસ iેઝwટ+શન, ડો{ટરલ Q�ુડwટ થીસીસ અને વેબસાઇ�સ અને સોિશયલ મીKડયા પર સારાશં 

અહ+વાલોમા ંઅમારા તારણો iકાિશત કર0Gુ.ં  ભાગ લેતી શાળાઓ, Qથાિનક સ�ાવાળાઓ, �ેટર માwચેQટર કuબાઈwડ 

ઓથોKરટ0ને સારાશં iિતસાદ અહ+વાલો iાjત થશે.   iો`{ટ ડ+ટાસેટ સાવAજિનક Uપે પણ ઉપલ�ધ કરવામા ંઆવશે.  

આનો અથA એ થશે ક+ અwય સશંોધનકારો fવુાનોની sખુાકાર0 િવશેના તેમના પોતાના i�ોના જવાબો માટ+ આ ડ+ટાનો 

ઉપયોગ કર0 શક+ છે.  ઉપરો{ત તમામમા,ં તમારા બાળકના જવાબો સ>ંણૂA અનામી રાખવામા ંઆવશે. 
 
KડQ{લોઝર એwડ બાર�ગ સિવbસ (DBS) તપાસ 
 
સશંોધન ટ0મના દર+ક સqયો[ુ ંએનહાwQડ KડQ{લોઝર લેવલે DBS પર0dણ કરવામા ંઆ�fુ ંછે. 
 
સશંોધન iો`{ટની સમીdા કોણે કર0 છે? 
 
આ iો`{ટની સમીdા અને મWૂંર0 fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટર સશંોધન નૈિતકતા કિમટ0 1 (સદંભA: 2021-11133-

18179) �ારા કરવામા ંઆવી છે. 
 
સશંોધનને ભડંોળ કોણ >lંુૂ પાડ+ છે? 
 
આ iો`{ટને fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટર, ધ �ેટર માwચેQટર કuબાઈwડ ઓથોKરટ0,પોલ હ+મpલન ફાઉwડ+શન, ધ �ેગસન 
ફ+િમલી ફાઉwડ+શન, ધ હોલરોઇડ ફાઉwડ+શન, ધ નેશનલ લોટર0 કufિુનKટ ફંડ, ધ ઓગલેQબી ચેર0ટ+બલ �Qટ, ધ પીટર 
કંKડલ ફાઉwડ+શન,pબગ ચેwજ અને બીબીસી �ારા જUKરયાતમદં બાળકો ને  ભડંોળ >lંુૂ પાડવામા ંઆ�fુ ંછે. 
 
મારા બાળકની સહભાSગતા Rુ ંહશે? 
 
તમારા બાળકને પાનખર 2022 મા ંએક સવcdણ >ણૂA કરવા[ુ ંકહ+વામા ંઆવશે, ` માટ+ તેમને 20-30 િમિનટ લાગશે.  

આ શાળામા ંઓનલાઇન કરવામા ંઆવશે. જો તમાlંુ બાળક 22/23 મા ં9 મા ંવષAમા ંછે, તો તેઓ પાનખર 2023 મા ં

ફર0થી સવcdણ[ુ ં>નુરાવતAન કરશે. નKહ�તર, તેઓ તેને માh એક જ વાર >ણૂA કરશે.  
 



સવcdણમા ંભાગ લેવાના કોઈ નkધપાh જોખમ અથવા ગેરલાભ નથી. જો ક+, અમે તમારા બાળકને સમથAનના ંઅનેક 

�ોતો િવશે જણાવીGુ ં`ની તેઓને જUર પડ0 શક+ છે જો તેઓને કોઈપણ સવાલોના કારણે ઉદાસી, pચ�તા અથવા 

અQવQથતા (દા.ત. માતિપતા/સભંાળ રાખનાર, ચાઈ~ડલાઈન, QHૂલ Qટાફના સqય) લાગે. ભાગ લેવાના કોઈ 

બાયંધર0Hૃત લાભ નથી, પરંn ુsખુાકાર0ના સવcdણો >ણૂA કરવાથી ક+ટલાક fવુાન લોકોને તેમના Mવન િવશે pચ�તન 

કરવામા ંમદદ કર0 શક+ છે. 
 
ભાગ લેવા બદલ મને અથવા મારા બાળકને વળતર (દા.ત. પૈસા અથવા વાઉચસA iાjત થશે)મળશે? 
 
ભાગ લેવા માટ+ કોઈ વળતર ઉપલ�ધ નથી.  
 
જો માU બાળક ભાગ લે એવી માર0 ઇ�છા ન હોય અથવા જો �ુ ંમારો િવચાર બદલીશ તો Gુ ંથશે? 
 
તમારા બાળક+ ભાગ લેવો ક+ નહ� તે ન/0 કરવા[ુ ંતમારા હાથમા ંછે. જો તમે પરવાનગી આપો છો, તો તમારા બાળકને 

પણ >છૂવામા ંઆવશે ક+ તેઓ ભાગ લેવા ઈ�છે છે ક+ નહ�. તમે બનેં કોઈ પણ કારણ આjયા િવના, કોઈપણ સમયે બહાર 

નીકળ0 શકો છો.  જો તમારા બાળકના ભાગ લીધા પછ0, તમે િનણAય કરો છો ક+ તમે તેમના સવcdણના જવાબો અમને 

�ૂર કરવા કહો છો, તો તમે ર+કોડA કાઢ0 નાખવા માટ+ અમારો સપંકA  કર0 શકો છો. જો ક+, એકવાર તમારા બાળકના ડ+ટાને 

અનામી રાખવામા ંઆ�યા પછ0 તેને કાઢ0 નાખ:ુ ંશ� બનશે નહ�, કારણ ક+ અમે તેમના િવિશRટ ડ+ટાને ઓળખવામા ં

અસમથA હોઈGુ.ં  અમે આશા રાખીએ છ0એ ક+ આ 2026 ના �ત sધુીમા ંથશે, તે પછ0 �ય�{તગત ર0તે ઓળખી શકાય 

તેવી માKહતી sરુpdત ર0તે નRટ કરવામા ંઆવશે. 
 
આ તમારા ડ+ટા સરંdણના અિધકારોને અસર કરnુ ંનથી. જો તમે ન/0 કરો છો ક+ તમે તમાU બાળક ભાગ લે એ:ુ ં

ઇ�છતા નથી, તો Hૃપા કર0ને આ શીટના �તમા ં�ૂંકા ‘ઓjટ-આઉટ’ ફોમA ભરો અને િનKદ�Rટ તાર0ખ sધુીમા ંv0પોQટ 

સરનામાનંો ઉપયોગ કર0ને અમને પરત કરો.  જો તમે પસદં કરો છો, તો તમે ઓjટ-આઉટ ફોમA પર આપેલી માKહતીનો 

ઉપયોગ કર0ને અમને ટ+pલફોન અથવા ઇમેઇલ કર0 શકો છો. 
 
ડ6ટા UરુVા અને ગોપનીયતા 
 
તમે મારા બાળક િવશે કઈ માKહતી એકિhત કરશો? 
 
તમાU બાળક આ સવcdણમા ંભાગ લે તેના માટ+, અમને એવી માKહતી એકિhત કરવાની જUર છે ` તેમને ઓળખી શક+, 

`ને "�ય�{તગત ઓળખ માKહતી" કહ+વામા ંઆવે છે.  અમાર+ એકિhત કરવાની જUર પડશે: 
 

• નામ,અટક 

• વશંીયતા 

• fિુનક િવ]ાથ^ નબંર 

• જwમ તાર0ખ 

• રહ+ણાકં પોQટકોડ 

• િન:G~ુક શાળા ભોજન માટ+ની યો�યતા 

• વય Wુથ 

• pલ�ગ 

• િવશેષ શૈdpણક જUKરયાતો 



• વધારાની ભાષા તર0ક+ ��ેM 
 
આ માKહતી તમારા બાળકની શાળા અથવા Qથાિનક સ�ાિધકાર0 �ારા આપવામા ંઆવશે. 
 
અમે તમારા બાળકના sખુાકાર0 અને તેમની sખુાકાર0ને અસર કરતા પKરબળો િવશેની માKહતી પણ એકિhત કર0Gુ.ં  

આમા ંઆ િવશેના i�ો શામેલ છે: 
 

• Qવાયતતા, Mવન �ગે સતંોષ, આશાવાદ અને Mવન માટ+ની ત<પરતા 

• માનિસક sખુાકાર0, આ<મગૌરવ, તાણ, _કુાબલો અને લાગણી[ુ ંિનયમન 

• સકારા<મક અને નકારા<મક લાગણીઓ 

• આરો�ય અને KદનચયાAઓ, શોખ અને મનોરંજન, શાળા, પયાAવરણ અને સમાજ, સબંધંો અને ભિવRય 

• pલ�ગ ઓળખ અને �િતયતા 
 
એકિhત કર+લી માKહતીનો ઉપયોગ ક+વી ર0તે કરવામા ંઆવશે? 
 
અમે તમારા બાળકની શાળા અથવા Qથાિનક સ�ા �ારા આપવામા ંઆવેલી માKહતીને તેના સવcdણ જવાબો સાથે 

જોડ0Gુ.ં   અમે તેમના રહ+ણાકં પોQટકોડને Qથાિનક િવQતાર િવશેની �હ+ર માKહતી સાથે જોડ0Gુ ં(ઉદાહરણ તર0ક+, તેઓને 

ઉ]ાનો અને અwય હKરયાળ0 જ�યાઓની એ{સેસ છે ક+ ક+મ).  ભિવRયમા,ં અમે અમારા iો`{ટ ડ+ટાને તમારા બાળક 

િવશેની અwય માKહતી સાથે pલ�ક કરવાની યોજના બનાવીએ છ0એ, ઉદાહરણ તર0ક+, રાR�0ય િવ]ાથ^ ડ+ટાબેઝમા ં

શૈdpણક ડ+ટા (દા.ત. શૈdpણક iાxjત); રોજગાર અને કમાણીનો ડ+ટા (દા.ત. વાિષbક આવક) લોwગીટyKુડનલ 

એzfકુ+શનલ પKરણામ ડ+ટાબેઝમા;ં કોufિુનટ0 સિવbસીસ ડ+ટાસેટમા ંNHS-ફંડ+ડ સા_દુાિયક સેવાઓની ઍ{સેસ પરનો 

ડ+ટા (દા.ત. બાળકો અને fવુાનોની આરો�ય સેવાઓ માટ+ના ર+ફર~સ); અને, મેwટલ હ+~થ સિવbસ ડ+ટાસેટમા ંNHS-ફંડ+ડ 

માનિસક QવાQ�ય સેવાઓ (દા.ત. બાળક અને Kકશોર માનિસક QવાQ�ય સેવાઓ માટ+ ર+ફર~સ)ની ઍ{સેસ પરનો ડ+ટા.                        
 
ડ+ટા ક+વી ર0તે pલ�ક થશે અને આ શા માટ+ લાભદાયક છે? 
 
ડ+ટા pલwક+જ માટ+ની _ળૂ�તૂ iK�યા નીચે દશાAવવામા ંઆવી છે: 
 

 
  માતાિપતાની પરવાનગી              UoM ડ,ટા ધારકને 13ૂચ     મોકલે છે ડ,ટા ધારક ર,કોડ8 શોધે         છે ડ,ટા ધારક UoM ને ડ,ટા મોકલવા માટ, નામોને :ૂર કર, છે       UoM  ડ,ટા;ુ ંિવ>લેષણ કર, છે          

 
અમારા iો`{ટ ડ+ટાને આ ર0તે pલ�ક કરવાથી fવુાનોની sખુાકાર0 િવશે આપણે Gુ ં�ણી શક0એ છ0એ અને તેમના 

Mવનના અwય પાસાઓમા ંGુ ંથઈ રEુ ંછે તે ક+વી ર0તે iભાિવત કર+ છે (અને તેનાથી Gુ ંiભાિવત થાય છે) તેમા ં

નkધપાh ર0તે sધુારો થાય છે.      
 
તમે કયા કાયદાક0ય આધાર હ+ઠળ આ માKહતી એકઠ0 કર0 રeા છો? 
 
અમે fકુ+ ડ+ટા સરંdણ કાયદા અ[સુાર �ય�{તગત ર0તે ઓળખી શકાય તેવી માKહતી એકિhત અને સ�ંKહત કર0એ છ0એ.  

આ જણાવે છે ક+ તમારો ડ+ટા એકિhત કરવા માટ+ અમાર0 પાસે કા[નૂી આધાર (િવિશRટ કારણ) હો:ુ ંઆવ�યક છે. આ 

અqયાસ માટ+, િવિશRટ કારણ એ છે ક+ તે "એક �હ+ર Kહત[ુ ંકાયA" અને "સશંોધન હ+nઓુ માટ+ જUર0 iK�યા" છે.  
 



તમે મારા બાળક િવશે ` માKહતી એકિhત કરો છો તેના સબંધંમા ંમારા કયા અિધકાર છે? 
 
તમાર0 પાસે તમાર0 �ય�{તગત માKહતીના સદંભAમા ંડ+ટા સરંdણ કાયદા હ+ઠળ અિધકાર છે. ઉદાહરણ તર0ક+, તમે તમારા 

બાળક િવશે અમાર0 પાસે રાખેલી માKહતીની નકલની િવનતંી કર0 શકો છો. જો તમે તમારા Wુદા Wુદા અિધકારો અથવા 

અમે તમાર0 �ય�{તગત માKહતીનો ઉપયોગ કરવાની ર0ત િવશે વT ુ�ણવા માગંતા હો, તો Hૃપા કર0ને સશંોધન માટ+ 

અમાર0 ગોપનીયતા sચૂનાનો સપંકA  કરો: https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=37095 
 
Gુ ંસવcdણમા ંમારા બાળકની સહભાpગતા ગોપનીય રહ+શે? Gુ ંતેમની �ય�{તગત ઓળખવા યો�ય માKહતીને sરુpdત 

રાખવામા ંઆવશે?  
 
ડ+ટા સરંdણ કાયદા અ[સુાર, fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટર (University of Manchester) આ iો`{ટ માટ+ ડ+ટા િનયhંક 
છે. આનો અથA એ છે ક+ તમાર0 �ય�{તગત માKહતી sરુpdત, ગોપનીય રાખવામા ંઆવે છે તેની ખાતર0 કરવા માટ+ અમે 
જવાબદાર છ0એ અને તમને ` ર0તે કહ+વામા આ�fુ ંછે તે ર0તે જ તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે.  બધા સશંોધકો 
iિશpdત છે, અને તમારા ડ+ટાની નીચે _જુબ કાળM લેવામા ંઆવશે: 
  

• બધી માKહતી સ>ંણૂA ર0તે �jુત રાખવામા ંઆવશે. માh સશંોધન ટ0મના નામાKંકત સqયો (તમામ fિુનવિસbટ0 

ઓફ માwચેQટર �ારા કાયAરત) ઓળખી શકાય તેવા ડ+ટા*ને ઍ{સેસ કરશે, િસવાય ક+ તે સQંથાઓને sરુpdત 

ર0તે iદાન કરવામા ંઆવે ક+ `ઓ ડ+ટા pલ�ક+જને સdમ કરવા માટ+ ઉપરો{ત નામના ડ+ટાસે�સ ધરાવે છે.  

• સશંોધન ટ0મે ઉપર વણAવેલ ર0તોથી ડ+ટાને pલ�ક કરવા માટ+ ઓળખની માKહતીનો ઉપયોગ કયાA પછ0, ડ+ટાસેટ 

અનામી બનાવવામા ંઆવશે.  

• તમામ સવcdણ ડ+ટા sરુpdત, એ�w�jટ+ડ અને પાસવડAથી sરુpdત સવAર પર સ�ંKહત કરવામા ંઆવશે ` માh 

સશંોધન ટ0મના _�ુય સqયો જ એ{સેસ કર0 શક+ છે. 

• બધા ડ+ટાની iK�યા જનરલ ડ+ટા iોટ+{શન ર+�fલેુશન (GDPR) કાયદા અ[સુાર કરવામા ંઆવશે. 

• જો તમે તમાU બાળક આ અqયાસમા ંભાગ લે તે માટ+ અને તમાર0 �ણકાર સમંિતથી સહમત છો, તો તમારા 

બાળક �ારા iદાન કરવામા ંઆવેલ pબન-ઓળખી શકાય તેવા સવcdણ ડ+ટા અwય સશંોધકો અને એજwસીઓ 

સાથે શેર કરવામા ંઆવશે.  આ fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટરની સશંોધન ગોપનીયતા sચૂના અ[સુાર 

વધારાના સશંોધનને સમથAન આપવા માટ+ છે (ઉપરની pલ�ક Wુઓ)  પહ+લેથી જ નkધવામા ંઆ�fુ ંછે તેમ, આ 

માKહતી સ>ંણૂA અનામી હશે. 
 
* Hૃપા કર0ને નkધ કરો ક+ fિુનવિસbટ0 ઓફ માwચેQટરના �ય�{તઓ અથવા અwય અિધકાર0ઓને પણ આ અqયાસ માટ+ 

એકિhત કર+લા ડ+ટા િવશે �ણવાની જUર પડ0 શક+ છે તે sિુનિtત કરવા માટ+ ક+ આ iો`{ટ યોજના iમાણે કરવામા ં

આવી રeો છે અથવા નહ�. આમા ંઓળખી શકાય તેવા ડ+ટા જોવા શામેલ હોઈ શક+ છે. અqયાસની દ+ખર+ખ સાથે 

સકંળાયેલા તમામ �ય�{તઓ માટ+ એક સહભાગી તર0ક+ તમારા/તમારા બાળકની �jુતતા રાખવાની કડક ફરજ રહ+શે. 
 
જો મને કોઈ ફ0રયાદ હોય તો Rુ?ં 
 
જો તમને સશંોધન ટ0મના સqયો માટ+ સીધી ફKરયાદ છે, તો Hૃપા કર0ને આનો સપંકA  કરો: 
 
Yોફ6સર નીલ હZ[6 
Ellen Wilkinson Building, Manchester Institute of Education, The University of Manchester, 
Oxford Road, Manchester M13 9PL 
 
ઈમેઈલ: neil.humphrey@manchester.ac.uk 
 



ટ6Sલફોન: 0161 275 3404 
 
જો તમે સશંોધન ટ0મની બહારના કોઈ િવશે ઔપચાKરક ફKરયાદ કરવા ઇ�છતા હોવ અથવા જો તમે સશંોધનકારો �ારા 

મળેલા iથમ iિતસાદથી સnંRુટ ન હો, તો Hૃપા કર0ને સપંકA  કરો:  
 
The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of Manchester, 
Oxford Road, Manchester, M13 9PL 
 
ઈમેઈલ: research.complaints@manchester.ac.uk   
 
ટ6Sલફોન: 0161 306 8089 
 
જો તમે તમારા ડ+ટા સરંdણ અિધકાર િવશે અમારો સપંકA  કરવા માગંતા હો, તો Hૃપા કર0ને 

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

Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL  ને લખો અને અમે iK�યા દરuયાન તમારા 

અિધકારો નો ઉપયોગ કરવા માટ+ તમને માગAદશAન આપીGુ.ં 
 
તમને તમારા બાળકની �ય�{તગત ઓળખવા યો�ય માKહતીથી સબંિંધત ફKરયાદો �ગે માKહતી કિમશનરની ઓKફસમા ં

પણ ફKરયાદ કરવાનો અિધકાર છે: 
 
ઓનલાઈન: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 
 
ટ6Sલફોન: 0303 123 1113   
 
વધારાની મા0હતી 
 
જો તમને કોઈ i�ો હોય તો તમે અમને beewell@manchester.ac.uk પર ઇમેઇલ કર0 શકો છો અથવા 0161 275 

3415 પર કોલ કર0 શકો છો.  
 
આ મા0હતી પ5ક વાચંવા માટ6 સમય કાઢવા બદલ તમારો આભાર. 
 
તમારા બાળકને આ સશંોધનનો ભાગ બનવાની સમંિત આપવી 
 
• અમને આશા છે ક+ તમે તમારા બાળકને આ સશંોધનમા ંભાગ લેવાની પરવાનગી આપશો. 

• તેમના વતી સમંિત આપીને, તમે તમારા બાળકને #BeWell સવcમા ંભાગ લેવા, તેમના સવcdણ ડ+ટાને તેમના 

િવશેની >Rૃઠ�િૂમની માKહતી સાથે pલ�ક કરવા અને તેમના િવશેની અwય માKહતી સાથેના તેમના ડ+ટાના ભાિવ 

જોડાણ માટ+ સમંત છો. ('ડ+ટા સરંdણ અને ગોપનીયતા' મા ંઉપર જણા�યા _જુબ). 

• જો તમે તમાર0 સમંિત આપતા નથી, તો તમાર+ શ� તેટ¡ુ ંજ~દ0 નીચે આપેલ ફોમA પરત કરવાની જUર છે, 

અને તે 14 ઓ_ટોબર 2022 પછ7 નહP. 

• ભાગ ન લેવા[ુ ંપસદં કરવાથી તમને અથવા તમારા બાળકને કોઈપણ ર0તે ગેરલાભ થશે નહ�. 

• તે બધા બાળકોને QપRટ કરવામા ંઆવશે ક+ તેઓએ ભાગ લેવો અથવા નહ� તે તેમના હાથમા ંછે.  તેઓને એ 

પણ યાદ અપાવવામા ંઆવશે ક+ જો તેઓ જવાબ આપવા ઇ�છતા ન હોય તો તેઓ i�ો છોડ0 શક+ છે. 
 
 
 



જો તમાU બાળક ભાગ લે તે:ુ ંતમે ઇ�છતા નથી તો તમાર+ માh આ Qલીપને >ણૂA કરવાની અને પરત કરવાની જUર છે. 

અથવા તો Hૃપા કર0ને આ ફોમA Qક+ન કરો અને ઇમેઇલ કરો lawrence.wo@manchester.ac.uk (અથવા 0161 275 

3415 પર કોલ કરો), અથવા નીચેના સરનામા ંપર પોQટમા ંપરત કરો: 
 
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC 
Lawrence Wo 
Manchester Institute of Education 
B4.10 Ellen Wilkinson Building 
University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester 
M13 9PL 
 
તમાર6 `ટ6Zપ શામેલ કરવાની જaર નથી.  
 
જો તમે તમાa બાળક ભાગ લે તે માટ6 bશુ છો, તો તમાર6 કંઇ કરવાની જaર નથી. 
 
િiય લોર+wસ, 
 
�ુ ંમારા બાળકને #BeWell અqયાસમા ંભાગ લેવામાથંી પરત ખ¢ચવા મા�ં ુ£.ં 
 
બાળક[ુ ંનામ:  

 
બાળકની શાળા:  

 
બાળક[ુ ંવષA Wુથ (દા.ત. 8, 9, 10):  

 
માતિપતા/સભંાળ રાખનાર[ુ ંનામ:  

 
માતિપતા/સભંાળ રાખનારની સહ0:  

 
તાર0ખ:   

 
dૃપા કર7ને 14 ઓ_ટોબર 2022 Uધુીમા ંપરત કરો. 
 
 


