
 

 
 

 ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹ?ੈ  
 ਏ ਬੈਟਰ ਸਟਾਰਟ (ABS) ਨ ੂੰ  ਬਲੈਕਪ ਲ, ਬਰੈਡਫੋਰਡ, ਲੈਂਬੈਥ, ਨੌਟਟੂੰਘਮ ਅਤੇ ਸਾਊਥਐਡਂ ਟ ਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟਚਆਂ ਅਤੇ ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ 

ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਫੂੰਡ ਦਆੁਰਾ ਫੂੰਡ ਟਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਫੂੰਡ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਹੈ ਟਕ ABS ਬਿੱਟਚਆਂ 

ਅਤੇ ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਟ ਿੱਚ ਟਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਟਲਆ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
o ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂੰਜ ਸੂੰਸਥਾ ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ: NatCen ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਸਰਚ, ਸਸੇਕਸ ਯ ਨੀ ਰਟਸਟੀ, RSM ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਚਲਡਰਨ 

ਟਬਊਰੋ ਅਤੇ ਟਰਸਰਚ ਇਨ ਪਰੈਕਟਟਸ। 
o ਸਸੇਕਸ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਟਬਆਂ ਤੋਂ ਟਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। 

ਰਕਸ ਨੂੂੰ  ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  
 ਅਸੀ ਂਛੋਟੇ ਬੱਰਿਆਾਂ ਦ ੇ25 ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਟਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ABS ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

o ਅਸੀ ਂ0-12 ਮਹੀਟਨਆਂ ਜਾਂ 24-36 ਮਹੀਟਨਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਬਿੱਚ ੇ ਾਲੇ ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
 ਅਸੀ ਂਬਿੱਚ ੇਦੇ ਮਾਤਾ-ਟਪਤਾ/ਸੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ - ਪਰ ਪਟਰ ਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਿਨਾ ਪਵੇਗਾ?  
 ਅਸੀ ਂਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਟ ਿੱਚ ਸਾਲ ਟ ਿੱਚ ਦੋ  ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। 

o ਜਦੋਂ  ੀ ਸੂੰਭ  ਹੋ ੇਗਾ, ਉਹੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਰ  ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੇਗਾ 
 ਅਸੀ ਂਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ: 

o ਸਾਲ ਟ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਟਮਲਣ ਆਉਣਾ 
o ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ (ਟਜ ੇਂ ਟਕ ਜ਼ ਮ) ਰਾਹੀ ਂਗਿੱਲ ਕਰਨਾ। 

 ਅਸੀ ਂABS ਸੇ ਾ ਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ: 
o ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰ ਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ? ਟਕਹੜੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਟਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਂਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ 

ਹ?ੋ 
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਟਹਮਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਨੋਟਸ ਲ ਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਦੀ ਆ ਾਜ਼ ਟਰਕਾਰਟਡੂੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। 

o ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀ ਂਟਰਕਾਰਡਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਦੇ ਾਂਗੇ। ਅਸੀ ਂਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਕਾਰਟਡੂੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਕ ਅਸੀ ਂਟਕਸ ੇਅਟਜਹੇ ਟ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਕਰਦੇ ਜੋ ਟਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਸੀ। 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟ ਲ ਾਂਗੇ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਦ ੇਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?  
 ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਾਂਗੇ - ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਚਾਹੋ ਤਾਂ ਟਕਤ ੇਹੋਰ। 
 ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਟਰ ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਘੂੰਟੇ ਚਿੱਲੇਗੀ। 
 ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਤੀਟ ਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਨ ਟ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਰ ਾਰਕ 

ਜੀ ਨ ਟ ਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ: 
o ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਕ ਕੈਮਰਾ (ਰਿੱਖਣ ਲਈ) ਦੇ ਾਂਗੇ - ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂ(ਜਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਜੋ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ) ਇਹ ਟਦਖਾਉਣ ਲਈ ਤਸ ੀਰਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਹਾਡੇ 

ਪਟਰ ਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ। 
o ਅਸੀ ਂਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਲਆ ਾਂਗੇ। 
o ਅਸੀ ਂਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਟ ਿੱਚ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਸਾਨ ੂੰ  ਟਦਖਾ ਸਕੋ ਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਫੋਨ ਕਿਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?  
 ਫੋਨ ਕਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ੇਗੀ। 
 ਇਸ ਟ ਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਟਮੂੰਟ ਲਿੱਗਣਗੇ – ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ੇ। 
 ਅਸੀ ਂਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਟਰ ਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਟਰਹਾ ਹੈ।  
ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ?  
 ਅਸੀ ਂਹਿ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਿਟ ਰਲਖਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਾਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜ ੋਅਸੀ ਾਂ ਸਾਡੀਆਾਂ ਰਿਪੋਿਟਾਾਂ ਰਵੱਿ ਵਿਤਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਹ 

ਅਰਗਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀ ਂਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਟਕ ਟਕਸਨੇ ਕੀ ਟਕਹਾ। 
 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਿਹੇਗਾ। 
 ਟਸਰਫ ਅਪ ਾਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂਟਚੂੰਤਤ ਹਾਂ ਟਕ ਕੋਈ ਟ ਅਕਤੀ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਨਹੀ ਂਹ ੈਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਟ ਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਟਜਹਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ

ਕੋਟਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਟਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਏ ਬੈਟਿ ਸਟਾਿਟ ਦਾ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਮੁਲਾਾਂਕਣ: 
ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਰਸੱਖਣਾ 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਸਸਕੇਸ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਰਿਤ ਸੁਤੂੰਤਿ ਖਜੋਕਿਤਾ ਹਾਾਂ। 

ਅਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪਰਿਵਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਰਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਏ ਬਟੈਿ ਸਟਾਿਟ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਰਸੱਖਣ ਰਵੱਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ? 



ਇਸਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?   
 ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਟਸਿੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ। ਅਸੀ ਂਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿੱਭ ਕੇ, ਭਟ ਿੱਖ ਟ ਿੱਚ ਹੋਰ 

ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 
 ਸਾਡਾ ਧੂੰਨ ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪਟਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ੇਗਾ: 

o £30 ਦਾ  ਾਊਚਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਦੇਂ ਹਾਂ; 
o ਹਰੇਕ ਕੈਚ-ਅਿੱਪ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਈ £20 ਦਾ  ਾਊਚਰ। 

 ਇਹ ਟਗਫਟ  ਾਊਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਤੁਸੀ ਂਅਟਧਐਨ ਟ ਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੂੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹੋ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜੋਖਮ ਹਨ?  
 ਆਪਣੇ ਪਟਰ ਾਰਕ ਜੀ ਨ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਪੈਦਾ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਂਕੋਈ  ੀ ਸ ਾਲ ਛਿੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਟਕਸੇ  ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਟਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇਿੱਕ ਬਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬੂੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਿੂੀ ਹੈ?  
 ਨਹੀ ਂ- ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! 
 ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ABS ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਪ ੇਗਾ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੁ਼ਿ ੂਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵੱਿ ਿੋਕ ਸਕਦ ੇਹੋ?  
 ਹਾਂ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! 
 ਤੁਸੀ ਂਟਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੌਣ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?  
 ਸਸੇਕਸ ਯ ਨੀ ਰਟਸਟੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹ ੈ- ਤੁਸੀ ਂਸਾਡੀਆਂ ਤਸ ੀਰਾਂ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ!ੋ 
 ਤੁਸੀ ਂਟਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀ ਂਟਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਂਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। 
ਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਅਲੀ ਲੇਸੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਿਕ ਕਿੋ: 

ਟੈਲੀਫੋਨ: 07823 515120 
ਈਮੇਲ: a.lacey@sussex.ac.uk 

 ਤੁਸੀ ਂwww.natcen.ac.uk/abs 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਕਸੇ ਿੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਕਿਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ  
 ਕੂੰਮ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਯ ਨੀ ਰਟਸਟੀ ਆਫ ਸਸੇਕਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੂੰਟਸਜ਼ ਐਡਂ ਆਰਟ ਕਰਾਸ-ਸਕ ਲ ਟਰਸਰਚ ਐਟਥਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਟਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੈ ਟਕ ਪੜ੍ਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਂ
ਹੋ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ c-recss@sussex.ac.uk 

ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ  
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਟਗਆਤ ਨਹੀ ਂਹੈ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ  ਾਲੇ ਕੇ ਲ ਲੋਕ ਸਸੇਕਸ ਟੀਮ ਹ ੈ(ਉਿੱਪਰ ਤਸ ੀਰ); ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੂੰਟਰਟ ਊ ਟ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ) ਅਤੇ 

ਟਰਾਂਸਕਰਾਈਬਰ (ਜੋ ਧੁਨੀ ਟਰਕਾਰਟਡੂੰਗ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਿੱਟਖਆ ਕਰਨਗੇ। 
 ਅਟਧਐਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪੂੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਰਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਰਿੱਟਖਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਸਸੇਕਸ ਟੀਮ ਦੇ 

ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟਨਿੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਕ ਤੁਸੀ ਂਨਹੀ ਂਚਾਹੁੂੰਦੇ ਟਕ ਅਸੀ ਂਅਟਧਐਨ ਟ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੀਏ - ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ! ਤੁਸੀ ਂਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ 

ਕਰਨ (ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਮਲਣ ਦੇ) ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਟਨਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਫੂੰਡ ਅਟਗਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਟਜਸ ਟ ਚੋਂ ਪਟਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ  ਾਲੇ  ੇਰਟ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਟਦਿੱਤਾ ਟਗਆ ਹੈ - ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ 

ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਟ ਿੱਖ ਟ ਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਟਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਕੀ ਇਹ ਸੂੰਭ  ਹੈ, ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਦਿੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤ ੇਟਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਅਟਧਐਨ ਟ ਿੱਚ ਟਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ  ੀ ਤੁਸੀ ਂਭਟ ਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਂਅਟਧਐਨ ਦੇ ਅੂੰਤ ਤਿੱਕ ਟਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

 ਇਸ ਨੂੂੰ  ਪੜ੍੍ਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿੂੰਨਵਾਦ। 
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