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ICATS-i2i શું છે?
iCATS-i2i - એ 'શાળાઓ દ્વારા બાળકની અસ્વસ્થતાની ઓળખ કરવી

– ઓળખથી લઈને હસ્તકે્ષપ સુધી' એક સંશોધન પ્રોજકે્ટ છે. બાળકોમાં
અસ્વસ્થતાની સમસ્યાઓ હોવી તે સામાન્ય છે, પરંતુ ઘણા બધા એવા

બાળકો કે જઓે અસ્વસ્થતાની સમસ્યા અનુભવે છે તેમને વ્યવસારયક

સહાયતા મળતી નથી. અમે અસ્વસ્થતાની સમસ્યાઓ ધરાવતા

બાળકોને શાળાઓ દ્વારા ઓળખવા અને તેમને સહાય કરવાની નવી

રીત રવકરસત કરવા માટે માતારપતા/સંભાળકતાકઓ, બાળકો અને

શાળાના સ્ટાફ સાથે મળીને કામ કયુું છે. આ પરરયોજનામાં અમે

હાલની, સામાન્ય પ્રણારલ સાથે આ નવા અરભગમની સરખામણી કરવા

માંગીએ છીએ. અમે શાળાઓમાં બાળકોની અસ્વસ્થતા, મૂડ અને

વતકનની સરખામણી કરશું કે જઓે આ નવા અરભગમને પ્રાપ્ત કરે છે

અને નથી કરતા, અને તે પૈસા સામે સારં વળતર આપે છે કે કેમ તે
શોધીશંુ.

મારા બાળકને અને મને શા માટે ભાગ લેવા

આમંિણ આિવામાં આવયું છે?
અમે તમારા બાળકની શાળાને તમારા બાળકના વગાના વર્ા 4 ના તમામ

બાળકોને અને તેમના માતાપિતા/સંભાળકતાાઓને ભાગ લેવા માટે

આમંિણ આપવાનું કહ્ું છે. અમે શક્ય તેટલા વધુ બાળકો શામેલ થાય તેમ

ઇચ્છીએ છીએ - જમેાં ખૂબ પ ંતા કરતા બાળકો, ભાગ્યે જ પ ંતા કરતા

બાળકો અને તે બન્નેની વચ્ ે િોય તેવા બાળકોનો સમાવશે થાય છે.

શું મારા બાળકે અને માર ેભાગ લેવો િડશે?
ના. તમારે અને તમારા બાળકે આ સશંોધનમાં ભાગ લેવાની જરૂર નથી. તમે
પસંદ કરી શકો છો કે તમે બંને ભાગ લેશો કે નહી.ં
જો તમે પાછળથી તમારો રવચાર બદલો છો, તો તમે કોઇપણ સમય,ે કોઇ
કારણઆપ્યા વગર સંશોધનમાંથી રનકળી શકો છો.
તમે અભ્યાસમાંથી તમારી અને તમારા બાળકની થોડી અથવા તમામ

મારહતીને પાછી ખેંચી લેવાનું પણ પસદં કરી શકો છો, પરંતુ જો તમે આમ

કરવા ઇચ્છતા હોવ, તો તમારે પરરયોજનાના અંત સુધીમાં અમને જણાવવું

જરૂરી છે.

આ મારહતી વધારે ભાષાઓમાં અમારી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ

છે: https://osiresearch.org.uk/icats/family-info/



3 મારા બાળકને અને મને શું કરવાનું કિેવામાં

આવશે?

4

જો મારા બાળકની શાળાને 'પ્રપતસાદ અને િસ્તક્ષેિ' જૂથમાં
ફાળવવામાં આવે તો શંુ થાય છે?

• જો તમે તમારા બાળકની અસ્વસ્થતા અગંે પ્રારંરભક પ્રશ્નાવરલ પણૂક કરો

છો, તો અમે તમારો એ જણાવવા માટે સંપકક કરશું કે શું તમારા જવાબો

એવું સચૂવે છે કે તમારં બાળક અસ્વસ્થતા સાથે મુશ્કેલીઓ અનુભવી

રહ્ું છે કે નહી.ં

• જો તમારા જવાબો સચૂવે કે તમારં બાળક અસ્વસ્થતા સાથે મુશ્કેલીઓ

અનુભવી રહ્ું છે, તો અમે તમને એક રચરકત્સક પાસે ટેરલફોન સહાય

સાથે સંરક્ષપ્તઓનલાઇન હસ્તક્ષેપ ઓફર કરશું.

• અમે પરરયોજનામાં ભાગ લનેારા કોઈપણ પરરવારોને પણ હસ્તક્ષેપ

ઉપલબ્ધ કરાવીશુ,ં ભલે તેઓ પ્રારંરભક પ્રશ્નાવરલઓના જવાબોને

ધ્યાનમાં લીધા વગર માનતા હોય કે તે ઉપયોગી થશ.ે

• હસ્તક્ષેપ કાયકક્રમને OSI (ઓનલાઈન સિોટા અને બાળકની

અસ્વસ્થતા માટે િસ્તક્ષેિ) કહેવામાં આવે છે. OSI

માતારપતા/સંભાળકતાકઓને વ્યહુરચનાઓ અને પ્રવરૃિઓ પૂરી પાડે છે

જથેી તેઓ તેમના બાળકને અસ્વસ્થતા સંબંરધત મુશ્કેલીઓમાં ટેકો

આપવામાં મદદ કરી શકે. તમે OSI અંગે વધુ અહીં જાણી શકો છો: અને
થોડા પરરવારોના OSI ના અનુભવો અંગે અહીં સાંભળો
https://osiresearch.org.uk/icats/osi/

• અમે વષક 4 ના વગકમાં ભાગ લેતા બાળકો માટે અસ્વસ્થતાને ઓળખવા

અને તેનું સંચાલન કરવા માટેના પાઠ પણ પ્રદાન કરશું.

• અમે તમન,ે તમારા બાળકને અને તમારા બાળકના રશક્ષકને 6 મપિના,

1 વર્ા અને 2 વર્ા િછી ફોલો-અિ પ્રશ્નાવપલઓ પણૂક કરવા માટે

કહેશું.

1. િેરને્ટ ઓપ્ટ-આઉટ (ના િાડવી)
જો તમે ઇચ્છતા નથી કે તમારં બાળક ભાગ લે તો કૃિા કરીને ઓપ્ટ-આઉટ ફોમા

શાળામાં િરત કરો.

2. પ્રારંપભક માતાપિતાની પ્રશ્નાવપલઓ
અમે તમને તમારં બાળક કેટલી અસ્વસ્થતા અનુભવે છે તેના અંગે એક ટંૂકી પ્રશ્નાવરલ પૂણક

કરવા માટે કહીશું, અને તમારા પરરવાર અંગેની કેટલીક પૃષ્ઠભૂરમ મારહતી અને તમારી સંપકક

રવગતો પ્રદાન કરવા માટે કહેશું કે જથેી અમે સંપકકમાં રહી શકીએ. એકવાર આ પ્રશ્નાવરલઓ

અમને પ્રાપ્ત થઈ જાય, ત્યારબાદ અમે તમને તમારા બાળકનું સ્વાસ્્ય, લાગણીઓ, વતકન

અને તમારં સ્વાસ્્ય અને તમારી પોતાની અને તમારા બાળકની સેવાઓના ઉપયોગ અંગે

કેટલીક વધારાની પ્રશ્નાવરલઓ પૂણક કરવા માટે કહેશું.
અમે સંશોધનમાં તમારં સ્વાગત કરવા માટે અને આગામી િગલાઓ અંગે કોઈિણ

પ્રશ્નોના જવાબ આિવા માટે તમારી સાથે ટંૂકા કોલની વયવસ્થા કરવા માટે િણ સિંકા

કરશુ.ં

3. પ્રારંપભક બાળક અને પશક્ષકની પ્રશ્નાવપલઓ
અમે તમારા બાળક અને તમારા બાળકના વગક રશક્ષક/સહાયક સ્ટાફને તમારં બાળક
કેટલો ડર, રચંતાઓ અથવા અસ્વસ્થતા અનુભવે છે તેના અંગે ક્યાં તો એક સુરરક્ષત

વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને અથવા કાગળ પર એક પ્રશ્નાવરલ પૂણક કરવા માટે કહેશું. 
અમે તમારા બાળકને અન્ય લાગણીઓ, વતકનો અને તેમના સ્વાસ્્ય અંગેના કેટલાક

પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે પણ કહેશું અને અમે કેટલીક મારહતી તમારા બાળકના

શાળાના રકેોડકમાંથી એકરિત કરશંુ. તમે બાળક અને રશક્ષકની પ્રશ્નાવરલઓની એક

નકલ અહીં જોઈ શકો છો: https://osiresearch.org.uk/icats/family-info/ અને
શાળાઓમાંથી અમે એકરિત કરશું તે મારહતી રવગતવાર અમારી ગોપનીયતા સૂચના

https://osiresearch.org.uk/icats/privacy--notice/notice/ માં છે

4. શાળાનંુ યાદપચ્છકરણ
અમે તમારા બાળકની શાળાને બે રવકલ્પોમાંથી એકમાં યાદરચ્છક રીતે ફાળવશંુ:
પ્રપતસાદ અને િસ્તકે્ષિ અથવા શાળાની સામાન્ય પ્રણાપલ

(વધુ મારહતી પાછળની બાજુ પૂરી પાડવામાં આવી છે)
એક કોમ્પપ્યુટર નક્કી કરશે કે તમારા બાળકની શાળા કયા જૂથમાં છે અને જથેી
તમારો પરરવાર કયા જૂથમાં છે તે નક્કી થશે

5. ફોલો-અિ પ્રશ્નાવપલઓ
અમે તમન,ે તમારા બાળકને અને તમારા બાળકના રશક્ષકને લગભગ 6 મરહના, 1

વષક અને 2 વષકમાં ફરીથી સમાન પ્રશ્નાવરલઓ પૂણક કરવા માટે કહેશંુ.
અમે તમને અન/ેઅથવા તમારા બાળકને પરરયોજના પર પ્રરતસાદ મળેવવા માટે
અને પરરવારોના સામેલ થવા અંગનેા અનુભવો જાણવા માટે અલગ ઇન્ટરવ્યમુાં

ભાગ લેવા માટે પણ કહી શકીએ છીએ. અમે આ સિોનું ઓરડયો-રકેોરડુંગ કરશંુ
જથેી તે સુરનરિત કરી શકાય કે તમામ ચચાક અમારા દ્વારા સાચવવામાં આવી છે

જો મારા બાળકની શાળાને 'શાળાની સામાન્ય પ્રણાપલ' 

જૂથમાં ફાળવવામાં આવે તો શું થાય છે?
• શાળા અને અન્ય સવેાઓ દ્વારા તમારા પરરવારને કોઈપણ સામાન્ય

સહાય પ્રાપ્ત થતી રહેશે.

• અમે તમન,ે તમારા બાળકને અને તમારા બાળકના રશક્ષકને 6 મપિના, 1

વર્ા અને 2 વર્ા િછી ફોલો-અિ પ્રશ્નાવપલઓ પૂણક કરવા માટે કહેશું.

• 2 વષક ફોલો-અપ પ્રશ્નાવરલઓ (પરરયોજનાના અંત)ે પછી, અમે તમને
ઓનલાઇન હસ્તક્ષેપના લેરખત (ઇલેક્ટર ોરનક) સંસ્કરણો પૂરા પાડશું.
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અમે િૂરી િાડલેી માપિતીનંુ શું થાય છે?
તમારા બાળકને એક અનન્ય ID નંબર આપવામાં આવશે અને તેનો ઉપયોગ

અમે તમારા પરરવાર અંગે એકરિત કરલેી તમામ મારહતીને લેબલ કરવા માટે

કરશું. અમે એકરિત કરલેી તમામ મારહતીને સુરરક્ષત અને રવશ્વસનીય

રાખવામાં આવશે (વધુ મારહતી માટે કૃપા કરીને ગોપનીયતા સૂચના

[https://osiresearch.org.uk/icats/privacy-notice/] વાચંો). એકવાર

સંશોધન પરરયોજના સમાપ્ત થઈ જાય પછી, અન્ય સશંોધકોના ઉપયોગ માટે

અમે પરરયોજનાનો થોડો ડેટા પ્રકારશત કરી શકીએ છીએ, પરંતુ તે માિ એ

રીતે હશે કે તેમના માટે એ કહેવું અશક્ય હશે કે કોણે ભાગ લીધો છે.

જો તમારા બાળકની શાળાને 'પ્રપતસાદ અને િસ્તક્ષેિ' જૂથમાં

ફાળવવામાં આવે અને તમારા પ્રારંપભક પ્રશ્નાવપલના જવાબો સૂ વે કે

તમારં બાળક અસ્વસ્થતા સાથે સમસ્યા અનભુવી શકે છે, તો તમારી

િરવાનગી સાથે અમે તમારા બાળકની શાળાને જણાવશંુ. ઓનલાઈન

િસ્તક્ષેિમાં ભાગ લેનાર શાળાઓને અમે જણાવશંુ નિી,ં પસવાય કે

વાલીઓઅમને તે કિે.

તમે અથવા તમારં બાળક અમને જે કહો છે તે અમે તમારી પરવાનગી વગર

અન્ય કોઈપણની સાથે શેર કરશું નહી,ં રસવાય કે તમે અથવા તમારં બાળક

અમને કંઈક એવું કહેવાનું પસંદ કરો કે જનેાથી અમને એવું લાગે કે તમારા

બાળકને અથવા અન્ય કોઈને ગંભીર ક્ષરત પહોચંવાનું જોખમ હોય શકે છે.
જો આવું થાય તો અમારે તેના રવશે કોઈને કહેવાની જરૂર પડી શકે છે, પરંતુ

હંમેશા અમે પ્રથમ તમારી સાથે આના અંગે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું.

આ સંશોધન િપરયોજનાની તિાસ કોણે કરી
છે?
આ પરરયોજનાની તપાસ યુરનવરસકટી ઓફ ઓક્સફોડક સેન્ટરલ યુરનવરસકટી

રરસચક એરથક્સ કરમટી દ્વારા કરવામાં આવી છે.

પરરયોજના પર કામ કરતા તમામ સંશોધકો પ્રગટીકરણ અને પ્રરતબંધની

ચકાસણીને આરધન છે અને બાળકો સાથે કામ કરવા માટે યુરનવરસકટી

ઓફ ઓક્સફોડક દ્વારા મજૂંરી આપવામાં આવી છે.

ભાગ લેવાના ફાયદાઓ શું છે?
ભાગ લેવાથી તમારો પરરવાર, અસ્વસ્થતા અંગે સમસ્યાઓ અનુભવતા

બાળકોને જ્યારે જરૂર પડે ત્યાર,ે તેઓ મદદ મેળવે તે સુરનરિત કરવા માટે

શે્રષ્ઠ માગક શોધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં અમારી મદદ કરશે.
તમને પરરયોજના દરરમયાન બાળકની અસ્વસ્થતા માટે સંરક્ષપ્ત ઓનલાઇન

હસ્તક્ષેપ અને ટેરલફોન સહાય પૂરી પાડવામાં આવશ,ે અથવા પરરયોજનાના

અંતે ઓનલાઇન હસ્તક્ષેપ લેરખત (ઇલેક્ટર ોરનક સસં્કરણ) માં પૂરો પાડવામાં
આવશે.

ભાગ લેવાના ગેરફાયદાઓ શું છે?
તમારે અલગ અલગ ચાર પ્રસંગો (દરકે આશરે 30 રમરનટ) પર પ્રશ્નાવરલઓ
પૂણક કરવામાં થોડો સમય પસાર કરવો પડશે. જો તમે ઇન્ટરવ્યમુાં પાછળથી
ભાગ લેશો, તો તેમાં થોડો સમય પણ લાગશે (અંદાજે એક કલાક). અમે તે
સુરનરિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે પરરવારો સાથે વાત કરીએ છીએ કે અમે

જે પ્રશ્નો પૂછીએ છીએ તે શક્ય તેટલા સ્વીકાયક હોય. પરંતુ અમે જે થોડા પ્રશ્નો
પૂછીએ છીએ તે એવા રવચારો અને લાગણીઓને સંબોરધત કરી શકે છે કે જે

તમને અસ્વસ્થ કરી શકે છે. જો એવા પ્રશ્નો હોય જે તમારા બાળકના માનરસક
સ્વાસ્્ય અંગે કોઈ રચંતા ઉભી કરે છે, તો એવા લોકો છે કે જનેી સાથે તમે મદદ

અથવા સલાહ માટે વાત કરી શકો છો, જમેાં તમારા જીપી અને રાષ્ટ્ર ીય

સંસ્થાઓ જમે કે યંગ માઇન્્સ (પેરને્ટ હેલ્પલાઇન: 0808 802 5544

http://www.youngminds.org.uk/) નો સમાવશે થાય છે. પરરવારો માટે તમે

વધુ મારહતી અને સંસાધનો અમારી વેબસાઇટ પર પણ શોધી શકો છો:
https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/

આભાર માનવા માટે
અમે ની ેનામાંથી દરકે િૂણા કયાા િછી તમામ િપરવારોને £10 નું પગફ્ટ

વાઉ ર પ્રદાન કરશુ:ં
*પ્રારંરભક બાળક અને માતારપતા/સંભાળકતાક પ્રશ્નાવરલઓ
*6 મરહના, 1 વષક અને 2 વષક ફોલો-અપ પ્રશ્નાવરલઓ
*એક મુલાકાત

http://www.youngminds.org.uk/
https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/
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આઅભ્યાસને નેશનલ ઇરન્સ્ટટુ્યટ ફોર હેલ્થ રરસચક

(NIHR) (RP-PG-0218-20010) દ્વારા ભંડોળ પૂરં

પાડવામાં આવે છે. વ્યક્ત કરવામાં આવેલા રવચારો

લેખક(કો)ના છે અને તે NIHR અથવા રડપાટકમેન્ટ ઓફ

હેલ્થ એન્ડ સોશીયલ કેરના હોય તે જરૂરી નથી.

માર ેઆગળ શું કરવંુ જોઈએ?
• જો તમે ઇચ્છતા નથી કે તમારં બાળક સશંોધનમાં

ભાગ લ:ે તો કૃપા કરીને જોડાયેલ ઓપ્ટ આઉટ ફોમા

પૂણક કરો અને તેને સાથે જોડેલા પરરબડીયામાં

શાળામાં પરત કરો. કૃપા કરીને એ વાત ધ્યાનમાં રાખો
કે જો તમે ઓપ્ટ આઉટ કરો તો તમારી પાસે
અભ્યાસમાં પાછળના તબકે્ક બાળકની અસ્વસ્થતા
માટે સહાય મેળવવાની તક નહી ં હોય.

• જો તમે તમારં બાળક ભાગ લે તે માટે રાજી છો

અને તમે તમારા ભાગ લેવા માટે રાજી છો: તો કૃપા
કરીને માતારપતાનું સંમરત પિક અને પ્રારંરભક

માતારપતા પ્રશ્નાવરલઓ (કાગળ પર અથવા

ઓનલાઇન) પૂણક કરો. કૃપા કરીને તમારા બાળકની
શાળામાં કાગળ પરની પ્રશ્નાવરલ પૂરા પાડવામાં

આવેલા પરરબડીયામાં પરત કરો અને અમે તેને ત્યાંથી

એકરિત કરશું. એકવાર તમે પ્રારંરભક પ્રશ્નાવરલઓ

પૂણક કરી લો, પછી અમે તમને પૂણક કરવા માટે

વધારાની પ્રશ્નાવરલઓ મોકલશું (કાગળ પર અથવા
ઓનલાઇન).

• જો તમે તમારં બાળક ભાગ લે તે માટે રાજી છો,

િરંતુ માતાપિતાની પ્રશ્નાવપલઓ િૂણા કરવા નથી

ઇચ્છતા, તો તમારે કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી. અમે
તમારા બાળકને ભાગ લેવા માટે આમંરિત કરશું,

તમારા બાળકના રશક્ષકને તમારા બાળક રવશે

પ્રશ્નાવરલઓ પૂણક કરવા માટે કહેશુ,ં અને શાળાના

રકેોડકમાંથી તમારા બાળક રવશે મારહતી એકરિત
કરશુ.ં વેબસાઇટ: https://osiresearch.org.uk/icats/

ઇમેઇલ: iCATS@psych.ox.ac.uk
ટેપલફોન નંબર: 01865 618175

જો મને કોઈ પ્રશ્ન અથવા પ ંતા િોય તો શું

થશે?
પરરયોજના ટીમનો સંપકક કરો (રવગતો પાછળની બાજુ છે), અને અમે
કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે અને કોઈપણ રચંતાઓનો ઉકેલ

લાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયત્નો કરશંુ. અમે 10 કાયકકારી રદવસોમાં તમારી રચંતાને

ઓળખશુ અને તેનો કેવી રીતે ઉકેલ લાવવામાં આવશે તેનો તમને સંકેત

આપશંુ. જો તમે નાખુશ રહો અથવા એક ઔપચારરક ફરરયાદ કરવા

માંગતા હોવ, તો કૃપા કરીને યુરનવરસકટી ઓફ ઓક્સફોડક ખાતે મેરડકલ

સાયન્સ રરસચક એરથક્સ કરમટીના અધ્યક્ષનો સંપકક કરો કે જઓે શક્ય

તેટલી જલદી આ બાબતને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરશે: ઇમેઇલ: 
ethics@medsci.ox.ac.uk; સરનામંુ: રરસચક સવીસીસ, યુરનવરસકટી ઓફ

ઓક્સફોડક , વેરલંગ્ટન સ્વેર, ઓક્સફોડક OX1 2JD.

સંશોધન િપરયોજના માટે  ૂકવણી કોણ કર ે

છે?
આ પરરયોજના માટે ચૂકવણી નેશનલ ઇરન્સ્ટટુ્યટ ફોર હેલ્થ રરસચક

દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે, જે એક સંસ્થા છે કે જેઆરોગ્યમાં
સુધારો કરવા માટેના સંશોધન માટે ચૂકવણી કરે છે.
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