
 

 
 

ئزہ کا قومی جا ""اے بیٹر اسٹارٹ  
ھرانوں سے سیکھنا گ  

 کیا ہو رہا ہے؟

قومی  کا  کی سروسز محققین کی ایک ٹیم "اے بیٹر اسٹارٹ"

  ۔لے رہی ہے  ئزہجاسطح پر

کر کے یہ  گھرانوں سے بات   کے محققین  سسیکس یونیورسٹی
  ABSیعنی  "بیٹر اسٹارٹہیں کہ وہ "اے چاہتے   دریافت کرنا

 ۔ کے بارے میں کیا سوچتے ہیںسروسز 

: نا چاہتے ہیںگھرانوں سے بات کر 25وہ 

•

•

 جن کا کوئی بچه 0  سے 12 مہینے تک کا ہو ی ا 
24سے 36 مہینے تک کا بچه ہو۔ 

 جوABS   کے پانچ عالقوں میں سے کسی ایک عالقے میں 
رہتے ہوں یه عالقے؛ بلیک پول، بریڈفورڈ، لیمبتھ، ناڻنگھم اور 

تھ اینڈ آن سی کے ہیں۔   ساّو

محققین اس امر کو یقینی بنانا چاہتے ہیں که ان 25 گھرانوں میں  
ہر قسم کے مختلف گھرانے  جنہوں نے ABS کے ساتھ کام کیا  

ہو شامل ہو  سکیں۔ آپ کا مقامی ABS پارڻنرشپ کا دفتر اس کام  
کے لئے ان کی مدد کر رہا ہے۔۔  

آپ کے مقامی ABS کے دفتر نے اس بات سے اتفاق کیا ہے که 
گم ھرانوں کی ایک ے گمقامی عالقے کان محققین کے لئے وہ 

 ۔ گے نام لسٹ بنائیں 

ئے گا جو  جا اانوں کو شامل کیاس لسٹ میں صرف ان گھر •
  گے۔اتفاق کریں  ر پشامل ہونے اس تحقیق میں 

ئے جا سکنے  ھرانوں کے نام یا ان کی شناخت کاس میں گ •
 نہیں کیا جا سکے گا۔  والے امور کو شامل

ی شامل کیا  ھنام خالصہ  ب بے اس میں معلومات کا ایک  •
 ۔ جائے گا

جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے، "ایک سومالی   •
ماں جس کا دو سال کا بیٹا ہے وہ "سٹے اینڈ پلے  

ھیل کی سروس جہاں رکا جا سکتا ہے،  سروسز" یعنی ک
 ۔ استعمال کرتی ہیں

گھرانوں کا  ختلف م 25کو جانچ کر محققین ایسی معلومات  •
ب کریں گے کہ جنہیں اس تحقیق میں شامل ہونے کی انتخا

 دعوت جائے۔  

 آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟

کے گھرانے کو تحقیق کے  کا دفتر یہ چاہتا ہے کہ آپ  ABSآپ کا 
میں شمولیت کی دعوت  نام گھرانوں کی لسٹ گم کی محققین ئے ل

 دے

اگر آپ اس لسٹ میں شمولیت کو تسلیم کریں: 

آپ کی شناخت کے حققین کو آپ کا نام یا مکا دفتر ABSآپ کا  •
 ئی دیگر امور نہیں بتائے گا۔  کو

ی کیا  ھب میں شامل نہ ممکن ہے آپ کے گھرانے کو تحقیق •
میں   وںعالقکے تمام  ABS۔۔۔کیونکہ اس کا دارومدار جائے 

 کے انتخاب پر ہو گا۔  ںمختلف قسم کے گھرانو

 اگر آپ کے گھرانے کو تحقیق کے لئے منتخب کیا گیا:  •
o  آپ کاABS لے گا کہ کیا آپ   کا دفتر آپ سے اجازت

 سے رابطے کی تفصیل محققین کو دی جا سکتی ہے۔ 
o ی وقت ھآپ انکار کر سکتے ہیں یا اپنا ارادہ کسی ب

 ہو گی۔  رضایہ آپ کی تبدیل کر سکتے ہیں۔
o  اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا توABS   کے محقق آپ

 سے رابطہ کریں گے۔

 گر آپ اس لسٹ میں شمولیت نہیں چاہتے:ا
بتائے   ںیہ بھی کسی کو نہی  رکا دفت ABSٹھیک ہے۔۔آپ کا ی ھیہ ب

ی سروسز مل رہی ہیں ان پر اس کا اثر نہیں  ھگا اور آپ کو جو ب
   گا۔ پڑے 

حقیق میں شمولیت پر رضامندی دی؟ ے اس تاگر میں ن  
کے محقق آپ سے رابطہ کریں گے اور اس   یسسیکس یونیورسٹ

آپ کو مزید بتائیں گے اور آپ سے یہ  یں جائزے کے بارے م
حصہ لینے پر رضامند ہیں۔ پوچھیں گے کہ کیا آپ اس میں   

کر سکتے ہیں آپ اب بھی کسی بھی وقت انکار  •

اگر آپ نے تسلیم کیا تو محقق آپ سے کہیں گے کہ وہ چار   •
سال تک ہر سال میں دو مرتبہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔

سی اور  کہ آپ کے گھر پر یا اگر آپ ہر سال میں ایک مرتب •
 ہو گی۔ ح دیں تو وہاں آپ سے مالقاتجگہ کو ترجی

o مالقات کے   ۔۔ہو گی   ہر سال ایک مرتبہ فون پر بات
 ۔یبا چھ مہینے بعدتقر

o حصہ لینے کا ارادہ بدل  ں اس میی وقت ھآپ کسی ب
سکتے ہیں۔  

: گر آپ تحقیق میں حصہ لیںا  

آدھے   پرگی اور ٹیلیفون ھنٹے کی ہوں مالقاتیں تقریبا دو گ •
گھنٹے کی۔ ہر چیز ایسے وقت میں ہو گی جو آپ کے لئے  

 مناسب ہو

حققین آپ سے اور گھرانے کے ان افراد سے جو اس میں  م •
 شامل ہونا چاہیں بات کریں گے۔  

 آپ کے  کے ساتھ ABSے امور اورھرانے کی زندگی ک وہ گ •
 بہ کی بات کریں گے۔تجر

بھی کریں   ایکٹیویٹیز یعنی کچھ کاموہ گھرانے کے ساتھ کچھ  •
 ۔یں گے ئگے اور آپ کو دینے کے لئے ایک کیمرہ بھی ال

ی گھرانے ھشکریہ کا گفٹ واّوچر بہر بات چیت کے موقع پر •
 : دیا جائے گا کو

o  پاّونڈ  30جب محقق سے ذاتی مالقات ہو گی تو
o  ڈ کے لئے۔پاّون 20ٹیلیفون پر گفتگو کے وقت  

پوچھنا چاہیں تو آپ بالواسطہ محققین  ھ کچپ  اگر آُ 
 سے پوچھ سکتے ہیں۔ 

 07823515120سے بات کریں:ایلی لیسی 
A.Lacey@sussex.ac.ukای میل کا پتہ: 


