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iCATS-i2iکیا ہے؟
iCATS-i2i -' اسکولوں کے ذریعے بچوں کی اضطرابی کیفیت کی

مداخلت –( identifying Child Anxiety Through Schools)نشاندہی کرنا 
ایک تحقیقی منصوبہ ' (identification to intervention)کے لئے نشاندہی 

ل کا ہے۔ اضطراب کے مسائل بچوں میں عام ہیں، لیکن اضطراب کے مسائ
سامنا کرنے والے بہت سے بچوں کو پیشہ ورانہ معاونت حاصل نہیں 

نگہداشت کنندگان، بچوں، اور اسکول کے عملے کے/ ہم والدینہوتی۔
کے ساتھ کام کر چکے ہیں تاکہ اسکولوں کے ذریعے اضطرابی کیفیت

مسائل کے شکار بچوں کی نشاندہی اور معاونت کرنے کا نیا طریقہ
وجودہ، تشکیل دیا جائے۔ اس منصوبے میں ہم اس نئے طریقے کا موازنہ م

ہم ان اسکولوں میںمعمول کے طریقۂ کار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔
یا بچوں کی پریشانی، موڈ اور رویے کا موازنہ کریں گے جنہوں نے یہ ن
ے کہ طریقہ وصول کیا ہے اور جنہوں نے وصول نہیں کیا، اور معلوم کریں گ

کیا یہ پیسوں کا اچھا مصرف ہے۔

ے مجھے اور میرے بچے کو حصہ لینے ک
لئے کیوں مدعو کیا گیا ہے؟
4سال ہم نے آپ کے بچے کے اسکول سے درخواست کی کہ 

کے تمام بچوں اور ان کے سے آپ کے بچے کی کالس 
یا حصہ لینے کے لئے مدعو کنگہداشت کنندگان کو/والدین
–ہم چاہیں گے کہ جتنے بچے شامل ہو سکیں، ہو جائیں جائے۔

تے جن میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہو
ہ جو ہیں، وہ بچے جو کبھی کبھار ہی پریشان ہوتے ہیں، اور و

درمیان میں شمار ہوتے ہیں۔

ینا کیا مجھے اور میرے بچے کو حصہ ل
پڑے گا؟

اس نہیں۔ آپ اور آپ کے بچے پر اس تحقیق میں حصہ لینا الزم نہیں۔ آپ
بات کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ کیا آپ دونوں حصہ لیں گے۔ 

ر، کسی اگر بعد ازاں آپ اپنا ارادہ تبدیل کر لیں، تو آپ کوئی وجہ بتائے بغی
بھی وقت تحقیق سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔  

ینے آپ مطالعے سے اپنی اور اپنے بچے کی کچھ یا تمام معلومات واپس ل
تو آپ کو کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں،

منصوبے کے اختتام پر الزماً ہمیں بتانا چاہیئے۔
اب یہ معلومات ہماری ویب سائٹ پر اضافی زبانوں میں دستی

[/https://osiresearch.org.uk/icats/family-info: ]یںہ



3 ا؟مجھے اور میرے بچے کو کیا کرنے کو کہا جائے گ 4
'  فیڈ بیک اور مداخلت'اگر میرے بچے کے اسکول کو 

کے گروپ میں نامزد کیا گیا تو کیا ہو گا؟
والنامہ اگر آپ اپنے بچے کی اضطرابی کیفیت کے بارے میں ابتدائی س•

ا مکمل کر لیں، تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے تاکہ آپ کو مطلع کی
ی جائے کہ آیا آپ کے جوابات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اضطراب

کیفیت کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے یا نہیں۔

ے اگر آپ کے جوابات ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ اضطرابی کیفیت ک•
ے ساتھ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو ٹیلیفون پر معاونت ک

ایک معالج کی جانب سے ایک مختصر آن الئن مداخلت کی پیشکش
کریں گے۔

یں ہم ایسے کسی بھی خاندانوں کے لئے مداخلت کو دستیاب بنائ•
ے گے جو سمجھتے ہوں کہ یہ فائدہ مند ہو گی، قطع نظر اس بات س

کہ ابتدائی سوالنامے میں ان کے جوابات کیا تھے۔
OSIمداخلت کا یہ پروگرام بچے کی اضطرابی کیفیت کے لئے آن )

کہالتا ہے۔ (الئن معاونت اور مداخلت OSI نگہداشت کنندگان کو /والدین
کچھ حکمِت عملیاں اور سرگرمیاں فراہم کرتا ہے تاکہ اضطرابی کیفیت  سے
متعلقہ مشکالت کے شکار بچے کی معاونت کرنے میں ان کی مدد کی 

آپ جائے۔ OSI اور : کے بارے میں مزید یہاں جان سکتے ہیں OSI کے بارے
]ہیں میں کچھ خاندانوں کے تجربات یہاں سن سکتے 

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

کی جماعتوں کے بچوں کے لئے 4شرکت کرنے والی سال ہم •
ے اضطرابی کیفیت کی نشاندہی کرنے اور اس سے نمٹنے کے بار

میں ایک سبق بھی فراہم کریں گے۔

ہم آپ سے، آپ کے بچے سے اور آپ کے بچے کے استاد سے •
سال بعد کے فالو اپ 2سال اور 1ماہ، 6درخواست کریں گے کہ 

مکمل کریں۔سوالنامے

والدہ کا خارج ہونے کا انتخاب/۔ والد1
کے خارج ہونےچاہتے کہ آپ کا بچہ حصہ لے تو براہ کرم نہیں اگر آپ 
کا فارم اسکول کو واپس کر دیں۔انتخاب

والدہ کے ابتدائی سوالنامے /۔ والد2
ہ آپ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس بارے میں ایک مختصر سوالنامہ مکمل کریں ک

میں کے بچے کو کس قدر اضطرابی کیفیت کا سامنا ہے، اور یہ کہ اپنے خاندان کے بارے
کیں۔ پس منظر کی کچھ معلومات اور رابطے کی تفصیالت فراہم کریں تاکہ ہم رابطہ کر س

جب ہمیں یہ سوالنامے موصول ہو جائیں گے، تو پھر ہم آپ سے کچھ اضافی سوالنامے
مکمل کرنے کی درخواست کریں گے جو آپ کے بچے کی صحت، احساسات، رویے، اور آپ

کی صحت اور آپ کے اپنے اور آپ کے بچے کے خدمات کو استعمال کرنے کے بارے میں
۔ہوں گے

گے تاکہ ہم آپ کے ساتھ ایک مختصر کال کا انتظام کرنے کے لئے بھی رابطہ کریں
ے تحقیق میں آپ کا خیر مقدم کیا جائے اور اگلے مراحل کے بارے میں اگر آپ ک

ہوں تو ان کے جوابات دیے جائیں۔کوئی سواالت 

۔ بچے اور استاد کے ابتدائی سوالنامے3
معاونتی عملے سے، کوئی محفوظ ویب/ہم آپ کے بچے اور آپ کے بچے کے کالس ٹیچر

ے سائٹ استعمال کر کے یا کاغذ پر ہی، ایک سوالنامہ مکمل کرنے کی درخواست کریں گ
در جو اس بارے میں ہو گا کہ آپ کے بچے کو خوف، تفکرات، یا اضطرابی کیفیت کا کس ق

چھ سامنا رہتا ہے۔ ہم آپ کے بچے سے دیگر جذبات، رویوں، اور ان کی صحت کے بارے میں ک
سکول سواالت کے جوابات دینے کا بھی کہیں گے، اور ہم آپ کے بچے کے بارے میں ان کے ا

ک کے ریکارڈ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ آپ بچے اور استاد کے سوالناموں کی ای

اور جو [ /https://osiresearch.org.uk/icats/family-info: ]ہیںنقل یہاں دیکھ سکتے 

میں معلومات اسکولوں سے حاصل کی جائیں گی ان کی تفصیالت ہمارے رازداری کے نوٹس
[/https://osiresearch.org.uk/icats/privacy-notice]تفصیالً موجود ہیں 

۔ اسکول کی بےترتیب نامزدگی4
امزد ہم آپ کے بچے کے اسکول کو بےترتیب طور پر دو اختیارات میں سے ایک کے لئے ن

:کریں گے
اسکول کا معمول کا طریقۂ کاریافیڈ بیک اور مداخلت 

(مزید معلومات صفحے کی دوسری جانب موجود ہے)
ے اور ایک کمپیوٹر اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ کے بچے کا اسکول کس گروپ میں ہ

چنانچہ آپ کا خاندان اسی گروپ میں ہو گا

۔ فالو اپ سوالنامے5
ہم آپ سے، آپ کے بچے سے، اور آپ کے بچے کے استاد سے درخواست کریں گے کہ 

سال بعد ایسے ہی سوالنامے دوبارہ مکمل کریں۔2سال اور 1ماہ، 6تقریباً 
یوز یا آپ کے بچے سے یہ درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ علیحدہ انٹرو/ ہم آپ سے اور

خاندانوں میں حصہ لیں تاکہ منصوبے پر فیڈ بیک حاصل کریں اور شامل ہونے کے بارے میں
ینی بنایا ہم ان سیشنز کو آڈیو ریکارڈ کریں گے تاکہ اس بات کو یقکے تجربات جان سکیں۔

جائے کہ ہم تمام گفتگو محفوظ کر چکے ہیں

ے اسکول کے معمول ک'اگر میرے بچے کے اسکول کو 
وتا ہے؟والے گروپ میں نامزد کیا گیا تو کیا ہ' طریقۂ کار

خاندان کو اسکول اور دوسری خدمات کے ذریعے معمول کی آپ کے•
کوئی بھی معاونت وصول ہوتی رہے گی۔

ہم آپ سے، آپ کے بچے سے اور آپ کے بچے کے استاد سے •
سال بعد کے فالو 2سال اور 1ماہ، 6درخواست کریں گے کہ 

مکمل کریں۔اپ سوالنامے

سال بعد کے فالو اپ سوالناموں کے بعد، 2( منصوبے کے اختتام پر)•
ے۔ورژنز پیش کریں گ( برقی)ہم آپ کو آن الئن مداخلت کے تحریری 
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ہم جو معلومات فراہم کریں گے اس
کا کیا استعمال ہوتا ہے؟

نمبر دیا جائے گا اور ہم آپ کے خاندان کے IDآپ کے بچے کو ایک منفرد 
لئے بارے میں جو تمام تر معلومات حاصل کریں گے اس کو لیبل کرنے کے

اس نمبر کو استعمال کریں گے۔ وہ تمام معلومات جو ہم حاصل کریں گے
ے براہ کرم مزید معلومات کے لئ)اسے محفوظ اور بصیغۂ راز رکھا جائے گا 

پڑھ [ /https://osiresearch.org.uk/icats/privacy-notice]رازداری کا نوٹس 

ین جب تحقیقی منصوبہ ختم ہو جائے گا، تو شاید ہم دوسرے محقق۔(لیں
کن صرف کے استعمال کرنے کے لئے منصوبے کا کچھ ڈیٹا عیاں کر دیں، لی

یا تھا۔ ایسے انداز میں کہ ان کے لئے یہ بتانا ناممکن ہو کہ کس نے حصہ ل
والے گروپ’ فیڈ بیک اور مداخلت'اگر آپ کے بچے کے اسکول کو 

اہر میں نامزد کیا جائے اور آپ کے ابتدائی سوالنامے کے جوابات ظ
ا شکار کرتے ہوں کہ آپ کا بچہ شاید اضطرابی کیفیت کے مسائل ک

ہے، تو آپ کی اجازت سے، ہم آپ کے بچے کے اسکول کو مطلع 
داخلت کریں گے۔ ہم اسکولوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آن الئن م

کا میں کون حصہ لے رہا ہے، یہاں تک کہ والدین ہمیں ایسا کرنے
کہیں۔

ے کہ ہم آپ کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کو یہ نہیں بتائیں گ
ا بچہ آپ نے یا آپ کے بچے نے ہمیں کیا بتایا ہے، یہاں تک کہ آپ یا آپ ک

ا کوئی ہمیں کوئی ایسی بات بتانا چاہیں جس پر ہم سوچیں کہ آپ کا بچہ ی
سا اگر ایدوسرا شخص سنگین نقصان کے خطرے کی زد میں ہو سکتا ہے۔

کن ہم ہوتا ہے تو ہمیں کسی کو اس بارے میں بتانے کی ضرورت ہو گی، لی
اس کے بارے میں پہلے ہمیشہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔

ال اس تحقیقی منصوبے کی پڑت
کس نے کی ہے؟

اخالقیاتی یونیورسٹی آف آکسفورڈ سینٹرل یونیورسٹی کی تحقیقی
کمیٹی کی جانب سے اس منصوبے کی پڑتال کی جا چکی ہے۔ 

یکس منصوبے پر کام کرنے والے تمام محققین انکشاف اور بیرنگ چ
سے گزر چکے ہیں اور انہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی جانب

سے بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے منظور کیا جا چکا ہے۔

حصہ لینے کے کیا فوائد ہیں؟
ہترین حصہ لینے سے، آپ کا خاندان اس بات کو یقینی بنانے کی ب

راہ تالش کرنے میں ہمارے مدد کر رہا ہو گا کہ جو بچے اضطرابی 
کیفیت کا شکار ہوں، ضرورت پڑنے پر وہ مدد حاصل کر سکیں۔
یا تو منصوبے کے دوران آپ کو بچے کی اضطرابی کیفیت کے لئے

، یا مختصر آن الئن مداخلت اور ٹیلفون معاونت پیش کی جائے گی
(برقی ورژن)منصوبے کے اختتام پر آن الئن مداخلت کا تحریری 

پیش کیا جائے گا۔

حصہ لینے کے کیا نقصانات ہیں؟
(  منٹوں کے لئے30ہر دفعہ تقریباً )آپ کو چار مختلف مواقع پر 

د ازاں اگر بعسوالنامے مکمل کرنے میں کچھ وقت َصرف کرنا ہو گا۔
قریباً ت)آپ انٹرویو میں حصہ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ وقت 

کہ اس ہم خاندانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تالگے گا۔( ایک گھنٹہ
کریں بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے کہ ہم جو سواالت
علق وہ ممکنہ طور پر قابِل قبول ہوں۔ لیکن ہمارے کچھ سواالت کا ت

ہ ہو ایسے خیاالت اور احساسات سے بھی ہو سکتا ہے جو تکلیف د
اگر سواالت آپ کے بچے کی ذہنی صحت کے بارےسکتے ہیں۔

اور قومی تنظیموں GPمیں کوئی خدشات پیدا کرتے ہوں، تو اپنے 
5544 802 0808: پیرنٹ ہیلپ الئن(جیسے ینگ مائنڈز 

http://www.youngminds.org.uk/ ) سمیت، مدد یا مشورے کے
لئے کچھ لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ خاندانوں کے لئے

مزید معلومات اور ذرائع ہماری ویب سائٹ پر بھی حاصل کیے جا 
-https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for:سکتے ہیں

families/

آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے
مام ہم مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کو مکمل کرنے کے بعد ت

:کا گفٹ واؤچر پیش کریں گے10£خاندانوں کو 
نگہداشت کنندہ کے ابتدائی سوالنامے/والدہ/بچے اور والد*
سال کے فالو اپ سوالنامے2سال اور 1ماہ، 6*
ایک انٹرویو*

http://www.youngminds.org.uk/
https://osiresearch.org.uk/icats/resources-for-families/


7 8

اس مطالعے کو نیشنل انسڻی ڻیوٹ برائے صحت کی تحقیق ) 
 National  )0218-20010-Institute for Health and Care Research)

RP-PG) (NIHR)کی جانب سے فنڈ کیا گیا ہے۔ پیش کرده آرا 
مصنف )مصنفین( کی ہیں اور NIHRیا محکمۀ صحت اور سماجی نگہداشت 

کی رائے ہونا الزمی نہیں ہے۔

مجھے آگے کیا کرنا ہو گا؟
یں چاہتے کہ آپ کا بچہ تحقیق منہیں اگر آپ •

خارج ہونے کا براہ کرم منسلکہ تو : حصہ لے
ر مکمل کریں اور منسلکہ لفافے میں ڈال کفارم 

ہ براہ کرم آگاہ رہیں کاسکول کو واپس بھیج دیں۔
اگر آپ خارج ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ موقع حاصل 

ے نہیں ہو گا کہ مطالعے میں بعد کے کسی مرحل
پر بچے کی اضطرابی کیفیت کے لئے کسی 

معاونت تک رسائی حاصل کریں۔
یں اگر آپ اپنے بچے کے حصہ لینے پر خوش ہ•

تو براہ : آپ خود حصہ لینے پر خوش ہیںاور
والدہ /والدہ کا رضامندی کا فارم اور والد/کرم والد

مل مک( کاغذ پر یا آن الئن)کے ابتدائی سوالنامے 
فے کاغذی سوالنامے فراہم کردہ لفاکرمبراہکریں۔

ج میں ڈال کر اپنے بچے کے اسکول کو واپس بھی
دیں اور ہم انہیں وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ جب

پ آپ ابتدائی سوالنامے مکمل کر لیں گے، تو ہم آ
افی مکمل کرنے کے لئے اض( کاغذ پر یا آن الئن)کو 

سوالنامے بھیجیں گے۔
ی اگر آپ اپنے بچے کے حصہ لینے پر بخوش•

والدہ کا سوالنامہ /والدراضی ہیں، لیکن 
ی تو آپ کو کچھ کرنے کمکمل کرنا نہیں چاہتے

ہم آپ کے بچے کو حصہ لینے کےضرورت نہیں۔
ے لئے مدعو کریں گے، آپ کے بچے کے استاد س

ں درخواست کریں گے کہ آپ کے بچے کے بارے می
ے سوالنامے مکمل کریں، اور اسکول کے ریکارڈز س
آپ کے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کریں 

گے۔

/https://osiresearch.org.uk/icats: ویب سائٹ
iCATS@psych.ox.ac.uk: ای میل

618175 01865: ٹیلیفون نمبر

و اگر میرا کوئی سوال یا خدشہ ہو ت
کیا کرنا ہو گا؟

، اور ہم (جن کی تفصیالت اگلے صفحے پر ہیں)منصوبے کی ٹیم سے رابطہ کریں 
ین سواالت کے جوابات دینے اور کسی قسم کے خدشات کو رفع کرنے کی بہتر

دفتری ایام میں آپ کے خدشے کو توجہ دیں گے اور آپ 10کوشش کریں گے۔ ہم 
ے پر اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ اس خدشے کا سدباب کیسے کیا جائ

، تو براہ اگر آپ کو پھر بھی اعتراض ہو یا کوئی باضابطہ شکایت کرنا چاہتے ہوںگا۔
اتی کمیٹی کرم یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں میڈیکل سائنسز کی تحقیقی اخالقی

کے سربراہ سے رابطہ کریں جو ممکنہ طور پر جلد از جلد معاملے کو حل کرنے 
 Research: ؛ پتہethics@medsci.ox.ac.uk: ای میل: کی کوشش کریں گے

Services, University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JD۔

گی تحقیقی منصوبے کے لئے ادائی
کون کر رہا ہے؟

انب سے اس منصوبے کے لئے نیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے صحت کی تحقیق کی ج
ی ادائیگی کی جا رہی ہے، جو ایک ایسی تنظیم ہے جو صحت کو بہتر بنانے وال

تحقیق کے لئے ادائیگی کرتی ہے۔ 

http://about:blank

