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  ’ سکول دوبارہ کھولن‘ بارے تحقیقی مطالعہ

     والدین/سرپرستاں واسطے معلوتی شیٹ                 
 

 اے؟                   ہہایس مطالعے دا مقصد کی
اسی ستمبر وچ سیکنڈری سکوالں دے دوبارہ کھلن دے بارے تے نالے بچیاں تے سکول دے عملے دا کرونا وائرس لئی ٹیسٹ  

کرن دے بارے سکوالں وچ اک  نواں مطالعہ کرن دے بارے نوجواناں، والدین تے اُستاداں دے خیاالت جاننا چاہندے آں۔  ایس  

دے وڈے رہنماواں تے مقامی تے قومی سطح تے سکوالں لئی رہنمائی تیار کرن  مطالعے توں حاصل کردہ  نتیجیاں نوں تعلیم  

والے ساتھیاں دی مدد لئی استعمال کیتا جائے گا، تا کہ اے معلوم کیتا جاوے کہ جدوں سکوالں نوں ُمکمل طور تےدوبارہ کھولیا  

د گروہاں  کمزور  تے  طور  خاص  اُستاداں  تے  والدین  علماں،  طالب  طراں  کس  تے  کیتی  جائے  مدد  ی 

  جائے۔                                                                   

 کیوں  دتی گئی اے ؟دعوت وں/میرے بچے نوں حصہ لین دی نمی
تواڈے بچے دا سکول برسٹل، نارتھ سمرسیٹ تے ساؤتھ گلوسٹرشائر دے اونہاں سکوالں وچوں اک سکول اے جہیڑا اس مطالعے  

تے اُوناں دے والدین/سرپرستاں تے سکول    طالب علماں  سال دی عمر دے    16توں    11وچ شرکت کرن لئی راضی ہویا اے۔ اسی  

 ۔  دے کج عملے نوں حصہ لین لئی دعوت دے رئے آں

 حصہ لین دی صورت وچ کی کج کرنا پئے گا؟
( دے نال انٹرویو وچ  Dr Ava Lorencتوانوں تے تواڈے بچے نوں برسٹل یونیورسٹی دی اک تحقیق کار )ڈاکٹر ایوا الرینس )

تے   طور  ڈیجیٹل  یاں  اُتے  فون  تے  گا  جاوے  لیا  تے  وقت  مناسب  کسے  انٹرویو  اے  گا۔  جائے  کیتا  مدعو  لئی  لین  حصہ 

( دی  Zoom( نامی اک محفوظ آن الئن پلیٹ فارم نوں استعمال کردے ہویاں کیتا جا سکدا اے۔ اے زوم) Bluejeansبلوجینز)

طراں دا اے، لیکن زیادہ محفوظ اے نالے بلو جینز استعمال کرن لئی توانوں کج وی ڈاؤن لوڈ نئیں کرنا پیندا۔ تسی اکلے یاں بچے  

ک یاں  او  سکدے  دے  انٹرویو  نال  بچہ  دے  تواڈا  جے  ہووے۔   وچ  دے  سکول  اوسے  بچہ  دا  نال جس  دے  دوست  ایسے  سے 

 والدین/سرپرست دے نال انٹرویو نیئں دینا چاہندا تے او اپنی مرضی نال اپنے کسے سکول دے ساتھی نال انٹرویو دے سکدا اے۔   

بچے دے خیاالت جاننا چاہواں گے تے  انٹرویو دے دوران، اسی ستمبر وچ  سکوالں دے دوبارہ کھلنے بارے تواڈے تے تواڈے  

جے تواڈے کسے وی قسم دے خدشات ہون گے تے اُوناں بارے تے اُوناں نوں دور کرن لئی تواڈی صالح لینا چاہواں گے۔ اسی  

اک نویں مطالعے دے ممکنہ فائدے تے منفی پہلو بارے وی تواڈی صالح لینا چاہواں گے جیہڑا تُھک )سالئیوا( دے نمونیاں نوں  

تعمال کردے ہویاں کورونا وائرس دے ٹیسٹ بارے مقامی سکوالں وچ متعارف کروایا جا سکدا اے۔ تُسی سارے سواالں دے  اس

جواب دین دے پابند نئیں ہوو گے تے تسی یاں تواڈے بچے جے جواب دین وچ بےچینی محسوس کرن گے تے انٹرویو نوں کسے  

 وی وقت روکیا یاں ختم کیتا جا سکدا اے۔ 

 تے کناں وقت لگے گا؟انٹرویو  
 منٹاں تک لگ سکدے نے۔  45انٹرویو تے 

 کیہہ میرے/میرے بچے واسطے حصہ لینا ضروری اے؟
نئیں، حصہ لین بارے تسی تے تواڈے بچے نے فیصلہ کرنا اے۔ جے تواڈے دوواں دی بجائے صرف تسی یاں تواڈا بچہ کوئی اک  

 حصہ لیناں چاہنداں اے تو اووی ٹھیک اے۔    

 وچ کی ہووے گا جے میں یاں میرا بچہ ارادہ تبدیل کر لیندے آں؟ اوس صورت
تُسی تے/ یاں تواڈا بچہ کسے وی ویلے سانوں کوئی وجہ دسے بغیر اپنا ارداہ بدل سکدے او۔ جے تُسی مطالعے نوں چھڈناں  

یاں گے۔ لیکن جدوں اک واری  چاہندے او، تے سانوں دسو تے اسی تواڈے /تواڈے بچے دے انٹرویو دیاں ساریاں گالں )ڈیٹا( کڈ د

 تواڈا ڈیٹا گمنامی دی حد تے پہنچ گیا تے فیرساڈے لئی تواڈا/تواڈے بچے دا ڈیٹا کڈنا ممکن نیئں ہووے گا۔   

 

 

 کیہہ اے انٹرویو رازداری وچ ہووے گا؟ 

اسی ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈ بناواں گے فیر اُس نوں لکھاں گے تے جے کوئی وی ایسی گل ہووے گی جس دی وجہ توں    ۔ہاں جی

اوناں دی یاں اوناں دے سکول دی شناخت ظاہر ہووے اُس نوں کڈ دیاں گے۔ تُسی یاں تواڈا بچہ سانوں جیہڑی وی گل دسو گے  

طلب ایہہ وے کہ تُسی یاں تواڈا بچہ انٹرویو دے وچ جو وی دسو گے اودے  اُس نوں مکمل طور تے ٖخفیہ رکھیا جائے گا۔ اسدا م

بارے اسی تواڈے نال کوئی گل بات نئیں کر سکاں گے۔ ساری حاصل کیتی ہوئی معلومات برسٹل یونیورسٹی دے وچ محفوظ  
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لیکن جدوں    سکن گے۔      طریقے دے نال رکھی جائے گی جس نوں صرف  تحقیق کار یاں برسٹل یونیورسٹی دے مجاز آڈیٹر ویکھ

کوئی بچہ سانوں کوئی ایسی گل دسدا اے جدے توں ایہہ پتہ چلدا اے کہ اُونوں کوئی خطرہ ہو سکدا اے یاں اونوں نقصان پہنچایا 

 جا ریا اے تے فیر قنونی طور تے ساڈے لئی ضروری اے کہ متعلقہ حکام نوں خبر دتی جائے۔  

   ایس وچ حصہ لین دے کوئی فائدے ہے نیں؟ 
کج لوکاں نوں تحقیق وچ مدد کردے ہویاں خوشی محسوس ہوندی اے تےاو کسے انٹرویو وچ اپنے تجربات بیان کرنا پسند کردے  

جھن نال مستقبل وچ نوجواناں دے سکول دے تجربے نوں بہتر  منے۔ ایس معاملے بارے والدین تے نوجواناں دے خیاالت نوں س

 کرن وچ مدد مل سکدی اے۔ 

 دے کوئی نقصانات یا خطرات ہو سکدے نیں؟ ایس وچ حصہ لین
کورونا وائرس عالمگیر وبا دے تجربات تے سکوالں دے دوبارہ کھلن دے بارے گل بات کرن نال  ایسے مسئلے اُٹھ  سکدے نے  

  جیہڑے تواڈے/ تواڈے بچے دے ذاتی نیں۔ اسی انٹرویو حساس طریقے نال  تے احترام دے نال کراں گے۔ تُسی یاں تواڈا بچہ

ایسے سوال دا جواب دین دے پابند نئیں جیہڑا توانوں یا ں اُس نوں نامناسب لگے۔  جے تُسی یاں تواڈا بچہ انٹرویو دے دوران  

 کسے وی مقام تے پریشان ہو جاؤ تے اسی انٹرویو نوں روک یاں ختم کر سکدے آں۔ 

 کیہہ حصہ لین دے بدلے سانوں کج حاصل ہووے گا؟
 پونڈ دے واؤچر ملن گے۔  10حصہ لین تے راضی ہون گے تے توانوں شکریے دے طور تے   جے تُسی تے/یاں تواڈا بچہ

 اں نال کیہہ ہووے گا؟یاس تحقیق دے نتیج
اسی ایس مطالعے توں بعد سکول نوں اپنے نتیجیاں دا اک خالصہ پیجاں گے جیہڑا امید ہے کہ سکول والے توانوں وی پیش کرن  

مکمل طور تے    ے ۔ ہر شےگے۔ ایس مطالعے دے نتیجیاں نوں سائینسی رسالیاں تے سائینسی کانفرنساں وچ پیش کیتا جا سکدا  

ں پیشکش وچ تواڈی یاں تواڈے بچے دی شناخت ممکن نئیں ہوئےگی۔ انٹرویو دا  گمنام ہوئے گی: کسے وی رپورٹ، اشاعت یا

سال تک یونیورسٹی دے محفوظ خانے وچ محفوظ رکھیا جائے گا۔ تواڈے حصہ لین دی صورت وچ اسی تواڈے    20گمنام ڈیٹا  

ہور ایسے تحقیق کاراں نوں دتا  کولوں پچھاں گے کہ کیہہ تسی ایس گل تے راضی او کہ تواڈا گمنام انٹرویو دا ڈیٹا کسے وی  

جائے جہیڑے  ایسے طراں دے مطالعے تے کم کر رئے ہون۔  تُسی اس صورت وچ وی ساڈے مطالعے وچ حصہ لیہ سکدے او  

 ڈیٹا کسے ہور تحقیق واسطے نہ استعمال کیتا جائے۔    ا  جے تسی چاہندے او کہ تواڈ

 یا اے ؟  ایس مطالعے دا کون انتظام کر ریا اے تے کون خرچ دے ر
( تے ڈاکٹر جیریمی ہارووڈ  Dr Judi Kidgerایہہ تحقیق برسٹل یونیورسٹی دے برسٹل میڈیکل سکول دی ڈاکٹر جوڈی کڈگر )

(Dr Jeremy Horwood  ہوراں دی نگرانی وچ ڈاکٹر ایوا الرینس دی سربراہی وچ کیتی جائے گی۔ تے ایہدے لئی مالی مدد )

ین آئی ایچ آر( اپالئیڈ ریسرچ کولیبریشن )اے آر سی( ویسٹ تے  این آئی ایچ آر ہیلتھ پروٹیکشن  نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ ریسرچ)ا 

ریسرچ یونٹ)ایچ پی آر یو( دین گے۔   ایس مطالعے نوں برسٹل یونیورسٹی سپانسر کررہی اے۔    ایس مطالعے نوں کرن واسطے  

ایس مطالعے دے ڈیٹا کنٹرولر دے طور تے کم کراں گے۔   اسی تواڈے توں حاصل کردہ معلومات استعمال کراں گے تے اسی   

  ایس دا مطلب اے ہے کہ اسی تواڈیاں معلومات دا خیال رکھن دے تے اسدا صحیح استعمال کرن دے ذمہ دارآں۔ 

 ایس مطالعے دا جائزہ کس نے لیا اے؟  
 ایس مطالعے دی اخالقی منظوری یونیورسٹی آف برسٹل دی ہیلتھ سائنسز فیکلٹی دی ریسرچ ایتھکس  کمیٹی نے دتی اے۔  

 

 جے میں حصہ لینا چاہنا، سوال پچھنا چاہنا یاں مزید معلومات لینا چاہنا تے فیر کیہہ کراں؟  

   ava.lorenc@bristol.ac.uk الرینس  ای میل:  کسے وی وقت مطالعے دی محقق نوں  فون یاں ای میل کرو:  ڈاکٹر ایوا

 . study-schools-19-w.nihr.ac.uk/covid-http://arcمطالعے دی ویب سائٹ: (0117) 87323 92فون:  

جے تُسی کسے قسم دے خدشات دسنا چاہندے او یاں مطالعے بارے شکایت کرنا چاہندے او تے مہربانی کر کے برسٹل یونیورسٹی  

  governance@bristol.ac.uk-research.رابطہ کرو۔   دی  ریسرچ گورننس ٹیم نال

 شکریہ 
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