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iCATS-i2i ਕੀ ਹੈ?
iCATS-i2i - ‘ਸਕੂਲਾੀਂ ਰਾਹ ੀਂ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦ ਵਚੂੰਤਾ ਪ੍ਛਾਣਨਾ - ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਲੈਕੇ ਢੁੱਕ  ੀਂ-ਕਾਰ ਾਈ (ਇੂੰਟਰ ੈਨਸਨ) ਕਰਨ ਤੱਕ' ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।

ਬੱਵਚਆੀਂ ਵ ੱਚ ਵਚੂੰਤਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਸਮੱਵਸਆ ਾੀਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਿੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਅਵਜਹ ਆੀਂ

ਸਮੱਵਸਆ ਾੀਂ ਦਾ ਅਨੁਭ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਬਹਵੁਤਆੀਂ ਬੱਵਚਆੀਂ ਨੂੂੰ ਇਹਨਾੀਂ ਨਾਲ

ਨੱਵਜਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ੇਸੇ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ ੀਂ ਵਮਲਦ । ਅਸ ੀਂ

ਮਾਵਪ੍ਆੀਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾੀਂ, ਬੱਵਚਆੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ

ਸਕੂਲਾੀਂ ਵ ੱਚ ਵਚੂੰਤਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਸਮੱਵਸਆ ਾੀਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦ 

ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾੀਂ ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨ ਾੀਂ ਤਰ ਕਾ

ਵ ਕਸਤ ਕ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵ ੱਚ ਅਸ ੀਂ ਇਸ ਨ  ੀਂ ਤਰਕ ਬ ਦ ਮੌਜੂਦਾ

ਆਮ ਅਵਭਆਸ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾੀਂ। ਅਸ ੀਂ ਸਕੂਲਾੀਂ ਵ ੱਚ ਇਸ

ਨ  ੀਂ ਤਰਕ ਬ ਦ ਮਦਦ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦ 

ਵਚੂੰਤਾ, ਮੂਡ ਅਤੇ ਵ  ਹਾਰ ਦ ਤੁਲਣਾ ਕਰਾੀਂਿੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਿਾ ਾੀਂਿੇ ਵਕ

ਇਹ ਪ੍ੈਸਾ  ਸੂਲ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹ ੀਂ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਪਕਉ ਂ

ਪਦੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ?
ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਪਚਆਂ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ

ਲਈ ਵਕਹਾ ਸ । ਅਸ ੀਂ  ੱਧ ਤੋਂ  ੱਧ ਬੱਵਚਆੀਂ ਨੂੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾੀਂ -

ਇਹਨਾਂ ਪਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਚੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਚੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਪਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਵਚਕਾਰਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਿਵੇਿਾ?
ਨਹ ੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਵ ੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦ ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸ ੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸ ੀਂ ਦੋ ੇਂ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ ਜਾੀਂ ਨਹ ੀਂ।

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਬਾਅਦ ਵ ੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਸ ੀਂ ਵਬਨਾੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ

ਦੱਸੇ, ਵਕਸੇ   ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸ ੀਂ ਆਪ੍ਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ਕੁਝ ਜਾੀਂ ਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੂੰ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ

 ਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ   ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ

ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰ ਸਾਡ  ੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਾ ਾੀਂ ਵ ੱਚ   ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ: [
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3 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ? 4
ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ ਲ ਨ ੰ 'ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀ-ਂਕਾਰਵਾਈ

(ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ)' ਸਮ ਹ ਪਵੱਚ ਰੱਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
• ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ਵਚੂੰਤਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਸੁਰਆੂਤ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਨੂੂੰ ਭਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਾੀਂਿੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ ਾਬ ਇਸ  ੱਲ

ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾੀਂ ਨਹ ੀਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਚੂੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਲਾੀਂ ਦਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹ ੀਂ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ ਾਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਚੂੰਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਲਾੀਂ ਦਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡ ਇੱਕ ਥੈਰਾਵਪ੍ਸਟ ਨਾਲ ਟੈਲ ਫ਼ੋਨ

‘ਤੇ ਿੱਲ ਕਰ ਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੂੰਖੇਵਪ੍ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਢੁੱਕ  ੀਂ-ਕਾਰ ਾਈ

(ਇੂੰਟਰ ੈਨਸਨ) ਦ ਸੁਵ ਧਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾ ਾੀਂਿੇ।

• ਅਸ ੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵ ੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕ  ੀਂ

ਕਾਰ ਾਈ ਦ ਸੇ ਾ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾ ਾੀਂਿੇ, ਵਜਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ ਲੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਉਹਨਾੀਂ

ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ੇਿਾ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦੇ ਸੁਰਆੂਤ ਸ ਾਲਨਾਵਮਆੀਂ ਦੇ ਜ ਾਬਾੀਂ

ਕੁਝ   ਹੋਣ।

• ਢੁੱਕ  ੀਂ-ਕਾਰ ਾਈ (ਇੂੰਟਰ ੈਨਸਨ) ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਨੂੂੰ OSI (ਬੱਪਚਆਂ ਦੀ ਪਚੰਤਾ ਲਈ

ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀ ਂਕਾਰਵਾਈ) ਵਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। OSI 
ਮਾਵਪ੍ਆੀਂ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾੀਂ ਦ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਚੇ ਦ ਵਚੂੰਤਾ-ਸੂੰਬੂੰਧ ਮੁਸਕਲਾੀਂ ਲਈ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵ ੱਚ ਰਣਨ ਤ ਆੀਂ ਅਤੇ ਿਤ ਵ ਧ ਆੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵ ੱਚ

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ ੀਂOSI ਬਾਰੇ  ਧੇਰ ਜਾਣਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਅਤੇ OSI ਸੂੰਬੂੰਧ ਕੁਝ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾੀਂ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆੀਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

https://osiresearch.org.uk/icats/osi/

• ਅਸ ੀਂ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਲਈ ਵਚੂੰਤਾ ਦ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਬਕ   ਦੇ ਾੀਂਿੇ।

• ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਨੂੂੰ 6 ਮਹੀਪਨਆਂ, 1 
ਸਾਲਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਿ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ।

1. ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਔਿਟ-ਆਉਟ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹੱਸਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕ ਲ ਨ ੰ ਔਿਟ-

ਆਉਟ ਫਾਰਮ ਵਾਿਸ ਕਰ ਪਦਓ।

2. ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਵਾਲਨਾਮੇ

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਕੂੰਨ ਵਚੂੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂੰਬੂੰਧ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ

ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਨੂੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਪ੍ਛੋਕੜ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂੰਪ੍ਰਕ  ੇਰ ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ। ਸਾਨੂੂੰ ਇਹ ਸ ਾਲਨਾਮੇ  ਾਪ੍ਸ

ਵਮਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਵਸਹਤ, ਭਾ ਨਾ ਾੀਂ, ਵ  ਹਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਸੇ ਾ ਾੀਂ ਦ  ਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ  ਾਧੂ ਸ ਾਲਨਾਮੇ

ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ।

ਖੋਜ ਪਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਲ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਿਰਕ

ਕਰਾਂਿੇ।

3. ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਕ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਵਾਲਨਾਮੇ

ਅਸ ੀਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ  ੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾੀਂ ਕਾਿਜ਼ ਰਾਹ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸ

ਅਵਧਆਪ੍ਕ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਸ ਾਲਨਾਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ, ਵਜਸ ਵ ਚੱ ਪ੍ੁੱਵਛਆ

ਜਾ ੇਿਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਡਰ, ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਜਾੀਂ ਵਚੂੰਤਾ ਦਾ ਵਕੂੰਨਾ ਅਨੁਭ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਭਾ ਨਾ ਾੀਂ, ਵ  ਹਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਦ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ ਾਲਾੀਂ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਲਈ

  ਕਹਾੀਂਿੇ ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਲ ਾੀਂਿੇ। ਤੁਸ ੀਂ ਬੱਚੇ

ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ  ਾਲੇ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਦ ਕਾਪ੍ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

https://osiresearch.org.uk/icats/family-info/ ਅਤੇ ਵਜਹੜ ਜਾਣਕਾਰ ਅਸ ੀਂ ਸਕੂਲਾੀਂ ਤੋਂ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰ ਨ ਤ ਵ ੱਚ ਵ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ

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

4. ਸਕ ਲ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬੀਕਰਨ

ਅਸ ੀਂ ਬੇਤਰਤ ਬੇ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ ਦੋ ਵ ਕਲਪ੍ਾੀਂ ਵ ੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਵ ੱਚ ਰੱਖਾੀਂਿੇ:

ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀ-ਂਕਾਰਵਾਈ (ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਆਮ ਸਕ ਲ ਅਪਭਆਸ

( ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ੂੰਨੇ ਦੇ ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਸੇ ਵਦੱਤ ਿਈ ਹੈ)

ਇੱਕ ਕੂੰਵਪ੍ਟਉਰ ਰਾਹ ੀਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕ ਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਕਸ ਸਮੂਹ

ਵ ੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਵਕਸ ਸਮੂਹ ਵ ੱਚ ਹੈ

5. ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਿ ਸਵਾਲਨਾਮੇ

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਨੂੂੰ ਲਿਭਿ 6 ਮਹ ਵਨਆੀਂ, 1 ਸਾਲ

ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾੀਂ ਬਾਅਦ ਦਬੁਾਰਾ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ।

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਤ/ੇਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਫ ਡਬੈਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾੀਂ ਦੇ ਸਾਮਲ

ਹੋਣ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ  ੱਖ- ੱਖ ਇੂੰਟਰਵ ਊਆੀਂ ਵ ੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣਲਈ ਕਵਹ

ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ। ਅਸ ੀਂ ਇਨ੍ਾੀਂ ਸੈਸਨਾੀਂ ਦ ਔਡ ਓ-ਵਰਕਾਰਵਡੂੰਿ ਕਰਾੀਂਿੇ, ਤਾੀਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕ ਨ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਅਸ ੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੂੰ ਪ੍ੂਰ ਤਰ੍ਾੀਂ ਕ ਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ ਜਾੀਂ ਨਹ ੀਂ

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕ ਲ 'ਆਮਸਕ ਲ ਅਪਭਆਸ' ਸਮ ਹ ਪਵੱਚ ਰੱਪਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

• ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾੀਂ ਸੇ ਾ ਾੀਂ  ੱਲੋਂ ਆਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦ 

ਰਹੇਿ ।

• ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਨੂੂੰ 6 ਮਹੀਪਨਆਂ, 1 
ਸਾਲਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਿ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ।

• 2 ਸਾਲਾੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ੍ ਸ ਾਲਨਾਮੇ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤੇ) ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸ ੀਂ

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਢੁੱਕ  ੀਂ-ਕਾਰ ਾਈ (ਇੂੰਟਰ ੈਨਸਨ) ਦੇ ਵਲਖਤ (ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ) 

ਸੂੰਸਕਰਣ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਾ ਾੀਂਿੇ।
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ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਦੱਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਇੱਕ ਵ ਲੱਖਣ ID ਨੂੰ ਬਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਵਰ ਾਰ

ਸੂੰਬੂੰਧ ਇਕੱਤਰ ਕ ਤ ਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦ  ਰਤੋਂ ਕਰਾੀਂਿੇ।

ਸਾਡੇ  ੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕ ਤ ਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਿੁਪ੍ਤ ਰੱਖ ਜਾ ੇਿ 

(ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰ ਸੂਚਨਾ

[https://osiresearch.org.uk/icats/privacy-notice/] ਦੇਖੋ)। ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ੂਰਾ

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸ ੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਨੂੂੰ ਦਜੇੂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਾੀਂ ਦੇ  ਰਤਣ ਲਈ

ਜਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾੀਂ, ਪ੍ਰ ਵਸਰਫ ਅਵਜਹੇ ਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਵਜਸ ਵ ੱਚ ਉਹਨਾੀਂ ਲਈ ਇਹ

ਦੱਸਣਾ ਅਸੂੰਭ ਹੋ ੇ ਵਕ ਵਕਸ-ਵਕਸ ਨੇ ਵਹੱਸਾ ਵਲਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ ਲ ਨ ੰ 'ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀ-ਂਕਾਰਵਾਈ (ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ)' 

ਸਮ ਹ ਪਵੱਚ ਰੱਪਖਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ

ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ ਪਚੰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਪਸਆਵਾਂ ਹੋ

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ

ਸਕ ਲ ਨ ੰ ਦੱਸਾਂਿੇ। ਅਸੀ ਂਸਕ ਲਾਂ ਨ ੰ ਇਹ ਨਹੀ ਂਦੱਸਾਂਿੇ ਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਢੁੱਕਵੀ ਂ

ਕਾਰਵਾਈ ਪਵੱਚ ਪਕਸ-ਪਕਸ ਨੇ ਪਹੱਸਾ ਪਲਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਿੇ ਸਾਨ ੰ ਅਪਜਹਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਪਹਣ।

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  ੱਲੋਂ ਕਹ 

ਿੱਲ ਸਾੀਂਝ ਨਹ ੀਂ ਕਰਾੀਂਿ,ੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸ ੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੂੰ ਕੋਈ ਅਵਜਹ ਿੱਲ

ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹ ੀਂ ਕਵਹੂੰਦਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੂੰ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾੀਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੂੰ

ਿੂੰਭ ਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਜਹਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਸਾਨੂੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ

ਹੋਰ ਨੂੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਅਸ ੀਂ ਹਮੇਸਾੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿੱਲ

ਕਰਨ ਦ ਕੋਵਸਸ ਕਰਾੀਂਿੇ।

ਇਸ ਖੋਜ ਿਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨ  ਰਵਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨ  ਰਵਸਟ ਵਰਸਰਚ

ਐਵਥਕਸ ਕਮੇਟ ਦਆੁਰਾ ਜਾੀਂਵਚਆ ਵਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾੀਂਚ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ

ਦੇ ਅਧ ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨ  ਰਵਸਟ  ੱਲੋਂ ਇਹਨਾੀਂ ਨੂੂੰ ਬੱਵਚਆੀਂ ਨਾਲ

ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦ ਪ੍ਰ ਾਨਿ ਵਦੱਤ ਿਈ ਹੈ।

ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
ਵਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰ ਾਰ ਇਹ ਯਕ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਧ ਆ ਤਰ ਕਾ ਲੱਭਣ

ਦ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ ਵ ੱਚ ਸਾਡ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ ਵਕ ਵਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਚੂੰਤਾ ਸੂੰਬੂੰਧ ਸਮੱਵਸਆ ਾੀਂ

ਦਾ ਅਨੁਭ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦ ਵਚੂੰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਔਨਲਾਈਨ

ਢੁੱਕ  ੀਂ-ਕਾਰ ਾਈ (ਇੂੰਟਰ ੈਨਸਨ) ਅਤੇ ਟੈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ਸੁਵ ਧਾ ਵਦੱਤ ਜਾ ੇਿ 

ਜਾੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵ ੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਢੁੱਕ  ੀਂ-ਕਾਰ ਾਈ (ਇੂੰਟਰ ੈਨਸਨ) ਦਾ ਇੱਕ

ਵਲਖਤ (ਇਲੈਕਟਰੌਵਨਕ) ਸੂੰਸਕਰਣ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ।

ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ?
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਚਾਰ  ੱਖ- ੱਖ ਮੌਵਕਆੀਂ (ਲਿਭਿ 30 ਵਮੂੰਟ ਹਰੇਕ ਲਈ) ‘ਤੇ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ

ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾੀਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ ੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਬਾਅਦ ਵ ੱਚ ਵਕਸੇ ਇੂੰਟਰਵ ਊ ਵ ੱਚ ਸਾਮਲ ਹੁੂੰਦੇ

ਹੋ, ਤਾੀਂ ਇਸ ਵ ੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾੀਂ (ਲਿਭਿ ਇੱਕ ਘੂੰਟਾ) ਲੱਿੇਿਾ। ਅਸ ੀਂ ਪ੍ਵਰ ਾਰਾੀਂ ਨਾਲ

ਵਮਲਕੇ ਇਹ ਯਕ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦ ਕੋਵਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾੀਂ ਵਕ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸ ਾਲ ਸੂੰਭ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ  ਕਾਰਯੋਿ ਹੋਣ। ਪ੍ਰ ਪ੍ੁੱਛੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕੁਝ ਸ ਾਲ, ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ

ਵ ਚਾਰਾੀਂ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ਾੀਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸ ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ਮਾਨਵਸਕ

ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚੂੰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾੀਂ ਅਵਜਹੇ ਵ ਅਕਤ ਆੀਂ ਦ ਆੀਂ ਸੇ ਾ ਾੀਂ   

ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸ ੀਂ ਮਦਦ ਜਾੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਵਜਹਨਾੀਂ ਵ ੱਚ ਤੁਹਾਡਾ GP ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਸੂੰਸਥਾ ਾੀਂ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਯੂੰਿ ਮਾਈ ੀਂਡਸ (ਪ੍ੇਰੈਂਟ

ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ: 0808 802 5544

http://www.youngminds.org.uk/) ਸਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਸ ੀਂ ਸਾਡ  ੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ

ਪ੍ਵਰ ਾਰਾੀਂ ਲਈ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ   ਦੇਖ ਸਕਦੇ

ਹੋ: https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸੀ ਂਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨ ੰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦਸਾਰੇ ਿਪਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ £10
ਦਾ ਪਿਫਟ ਵਾਉਚਰ ਦੇਵਾਂਿੇ:
*ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸੁਰਆੂਤ ਸ ਾਲਨਾਮੇ

*6 ਮਹ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ੍ ਸ ਾਲਨਾਮੇ

*ਇੱਕ ਇੂੰਟਰਵ ਊ

http://www.youngminds.org.uk/
https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/
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ਇਸ ਅਵਧਐਨ ਨੂੂੰ ਨੈਸਨਲ ਇੂੰਸਟ ਵਚਉਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਸਰਚ (NIHR) (RP-

PG-0218-20010)  ੱਲੋਂ ਫੂੰਡ ਕ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਟ ਕ ਤੇ ਿਏ ਵ ਚਾਰ ਲੇਖਕਾੀਂ

ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂ ਨਹ ੀਂ ਵਕ ਇਹ NIHR ਜਾੀਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ

ਵ ਭਾਿ ਦੇ ਹੋਣ।

ਮੈਨ ੰ ਅੱਿੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੋਜ ਪਵੱਚ

ਪਹੱਸਾ ਲਵੇ: ਤਾੀਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥ ਔਿਟ-ਆਉਟ

ਫਾਰਮ ਨੂੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੂੰ ਨੱਥ ਵਲਫਾਫੇ ਵ ੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ

ਭੇਜ ਵਦਓ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ

ਔਪ੍ਟ-ਆਉਟ ਦਾ ਵ ਕਲਪ੍ ਚਣੁਦੇ ਹੋ ,ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਅਵਧਐਨ ਵ ੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਬੱਵਚਆੀਂ ਦ ਵਚੂੰਤਾ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ ੀਂ ਵਮਲੇਿਾ।

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅਤੇ

ਆਿਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ: ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ

ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਸਵਹਮਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਾਵਪ੍ਆੀਂ ਲਈ

ਸੁਰਆੂਤ ਸ ਾਲਨਾਮੇ (ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਕਾਿਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾੀਂ

ਔਨਲਾਈਨ) ਭਰੋ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਿਜ਼ ਸ ਾਲਨਾਮੇ

ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕ ਤੇ ਿਏ ਵਲਫਾਫੇ ਵ ੱਚ ਪ੍ਾਕੇ ਆਪ੍ਣੇ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੂੰ  ਾਪ੍ਸ ਕਰ ਵਦਓ ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨੂੂੰ

ਉਥੋਂ ਲੈ ਲ ਾੀਂਿੇ। ਸੁਰਆੂਤ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਭਰ ਲੈਣ ਦੇ

ਬਾਅਦ, ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਾਧੂ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ ਲਈ

ਭੇਜਾੀਂਿੇ (ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਕਾਿਜ਼ ‘ਤੇ ਜਾੀਂ ਔਨਲਾਈਨ)।

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਿਰ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨ ੰ ਭਰਨਾ ਨਹੀ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,

ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦ ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ। ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਾੀਂਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ

ਅਵਧਆਪ੍ਕ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੂੰਬੂੰਧ ਸ ਾਲਨਾਮੇ ਭਰਨ

ਲਈ ਕਹਾੀਂਿੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾੀਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾੀਂਿੇ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://osiresearch.org.uk/icats/

ਈਮੇਲ: iCATS@psych.ox.ac.uk
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: 01865 618175

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਨ ੰ ਕੀ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ ਮ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ( ੇਰ ੇ ਪ੍ੂੰਨੇ ਦੇ ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਸੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਅਸ ੀਂ ਵਕਸੇ   

ਸ ਾਲ ਦੇ ਜ ਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਕਸੇ   ਵਚੂੰਤਾ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਦ ਪ੍ੂਰ ਕੋਵਸਸ ਕਰਾੀਂਿੇ।

ਅਸ ੀਂ 10 ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਦਨਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁਹਾਡ ਵਚੂੰਤਾ ਨੂੂੰ ਸ  ਕਾਰ ਕਰਾੀਂਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇਸ

ਬਾਰੇ ਦੱਸਾੀਂਿੇ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕ ੇਂ ਨਵਜੱਵਠਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਹਾਲੇ   ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ

ਕਰਕੇ ਖੁਸ ਨਹ ੀਂ ਹੋ ਜਾੀਂ ਰਸਮ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨ  ਰਵਸਟ ਵ ਖੇ ਮੈਡ ਕਲ ਸਾਇੂੰਸਜ਼ ਵਰਸਰਚ ਐਵਥਕਸ ਕਮਟੇ ਦੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ਕੋਵਸਸ

ਕਰਨਿੇ: ਈਮੇਲ: ethics@medsci.ox.ac.uk; ਪ੍ਤਾ: Research Services, 
University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD.

ਇਸ ਖੋਜ ਿਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੌਣ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰ ਪਰਹਾ

ਹੈ?
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਨੈਸਨਲ ਇੂੰਸਟ ਵਚਉਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਵਰਸਰਚ
ਸੂੰਸਥਾ ਦਆੁਰਾ ਕ ਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਹਤ ਵ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ

ਲਈ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰਦ ਹੈ।

http://about:blank

