
 

ਏ ਬੈਟਰ ਸਟਾਰਟ  ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ:

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਿੱ ਖਣਾ
ਕੀ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ?

ਏ ਬੈਟਰ ਸਟਾਰਟ (ABS) ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੋਜਾਰਥੀਆ ਂਦੀ
ਇਿੱ ਕ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਸੇਕਸ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦ ੇਖੋਜਾਰਥੀ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਲਈ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ABS ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ।

ਉਹ 25 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ:

• ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 0-12 ਮਹੀਨ ੇਜਾਂ 24-36 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱ ਚਾ 
ਹੈ;

• ਜੋ ਪੰ ਜ ABS ਖੇਤਰਾਂ (ਬਲਿੈਪੂਲ, ਬਰੈਡਫੋਰਡ, ਲੈਂਬੈਥ, ਨੌ ਕਟ ੰਘਮ ਜਾਂ 
ਸਾਊਥੈਂਡ-ਆਨ ਸੀ) ਕਵ ੱਚ ਰਕਹਦੰੇ ਹਨ।

ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇਪੂਰੇ
ਸਮੂਹ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਰਵਾਰਕ ਰਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ABS ਨਾਲ ਤਜ਼ਰਰਬਆਂ
ਦਾ ਰਮਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਿ ABS ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਕਜਹਾ
ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤ ਹਾਡੀ ਸਥਾਨਿ ABS ਸਾਈਟ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੁੰ ਮਨਾਮ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
 ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਕਸਰਫ਼ ਉਹ ਪਕਰਵਾਰ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਮਲ ਹੋਣ

ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਇਹ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਿਰਦੇ ਵੇਰਵ ੇਨਹੀਂ ਦੇਵਗੇੀ।
 ਇਸ ਕਵੱਚ ਿ ਝ ਗ ੰ ਮਨਾਮ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ:

o ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 'ਮਾਂ, ਸੋਮਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ 
ਲੜਿਾ, ਰਕਹਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦਾ ਹੈ' 

 ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਕਿਐਨ ਕਵੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਦ ੇਕਮਸਰਣ ਵਾਲੇ 25 ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੁੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹ ਰਹੇ ਹੋ?

ਤ ਹਾਡੀ ABS ਸਾਈਟ ਖਜੋਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਗੁੁੰ ਮਨਾਮ ਸੂਚੀ ਕਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੋ:

 ਤ ਹਾਡੀ ABS ਸਾਈਟ ਖਜੋਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਿਈੋ ਹੋਰ ਪਛਾਣ
ਿਰਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

 ਹੋ ਤ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਖੋਜ ਲਈ ਚੁਰਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ – ਇਹ ਸਾਰ ੇABS

ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਸਰਣ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।
 ਜੇਿਰ ਤ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਖਜੋ ਲਈ ਚ ਕਣਆ ਕਗਆ ਹੈ:

 ਤ ਹਾਡੀ ABS ਸਾਈਟ ਪ ੱ ਛੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੇ
ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ
 ਤ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਂਹ ਿਕਹ ਸਿਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ

ਸਿਦ ੇਹੋ - ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ।
 ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ ਹਾਂ ਿਕਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਿ ਖਜੋਾਰਥੀ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ

ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ:

 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ABS ਸਾਈਟ ਉਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਪਰਭਾਕਵਤ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗੀ।

ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਵੋੇਗਾ?
ਸਸੇਿਸ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ ਦਾ ਇੱਿ ਖੋਜਾਰਥੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਮ ਲਾਂਿਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪਰਿ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ ੱ ਛੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਤ ਸੀਂ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਕਤਆਰ ਹੋ।
 ਤ ਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਹ ਸਿਦ ੇਹੋ।
 ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਦੋ

ਵਾਰ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੇਗਾ
 ਹਰ ਸਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮਲੁਾਕਾਤ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਕਿਤ ੇਹੋਰ ਜੇਿਰ ਤ ਸੀਂ

ਚਾਹੋ।
 ਇਿੱ ਕ ਫੋਨ-ਕਾਿੱਲ ਪਰਤੀ ਸਾਲ - ਮ ਲਾਿਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ

ਬਾਅਦ।
 ਤ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ

ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਜੋ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
 ਮ ਲਾਿਾਤਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫ਼ੋਨ ਿਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 30

ਕਮੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਭ ਿ ਝ ਅਕਜਹ ੇਸਮੇਂ 'ਤੇ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਅਨ ਿਲੂ ਹਵੋੇ।

 ਖੋਜਾਰਥੀ ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੀ, ਜ ੋਕਹੱਸਾ
ਲੈਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨਗੇ।

 ਉਹ ਪਕਰਵਾਰਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ABS ਦੇ ਤਜ਼ਰਕਬਆਂ ਬਾਰ ੇਪ ੱ ਛਣਗੇ।
 ਉਹ ਇੱਿ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਨ ਲਈ ਿ ਝ ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ ਵੀ

ਕਲਆਉਣਗੇ - ਅਤੇ ਇੱਿ ਿੈਮਰਾ ਜ ੋਤ ਸੀਂ ਰੱਖ ਸਿਦ ੇਹੋ।
 ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਵਾਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ 'ਤੇ ਿੰਨਵਾਦ

ਕਗਫਟ ਵਾਊਚਰ ਕਮਲੇਗਾ:
 £30 ਜਦੋਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੌਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।
 ਫੋਨ ਇੰਟਰਕਵਊ ਲਈ £20।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਖੋਜਾਰਥੀਆ ਂਨਾਲ ਰਸਿੱ ਧਾ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

ਅਲੀ ਲੇਸੀ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰ:ੋ 07823 515120 ਹੈ
ਈ - ਮੇਲ: A.Lacey@sussex.ac.uk


