
 

 
 

  کیا ہو رہا ہے؟  
 کو قومی الٹری کمیونٹی فنڈ کر رہی ہےتا کہ بلیک پول، بریڈفورڈ،  کہتے ہیں  ABSجسے مختصر طور پر  " اے بیٹر اسٹارٹ" •

 کی مدد کی جا سکے۔ لیمبتھ، ناٹنگھم اور ساّوتھ اینڈ میں چھوٹے بچوں اور گھرانوں 

 بچوں   ABSکریں اور یہ دیکھیں کہ  قومی سطح پر تحقیق یم سے کہا کہ وہ ٹ نے تحقیق کرنے والی ایک نیشنل الٹری کمیونٹی فنڈ  •
 ہے:  ی ے کس قسم کی تبدیلی ال سکئ اور گھرانوں کے ل

o  ۔ نیٹسین سوشل ریسرچ، آر ایس ایم پارٹنرز، نیشنل چلڈرنز بیورو اور ریسرچ ان پریکٹس۔قیق کر رہی ہیںح پانچ تنظیمیں قومی سطح کی یہ ت 
o یا جا سکے۔  ھاہیں تاکہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹ  یونیورسٹی آف سسیکس کے محققین گھرانوں سے بات کر رہے 
 

  ہ لینے کے لئے کسے کہا جائے گا۔ اس میں حص 
 جنہوں نے اس سروس کو استعمال کیا ہو بات کر سکیں:  کے پچیس گھرانوں سےکم عمر بچوں ہم چاہتے ہیں کہ  •

o جن کے کم از کم ایک بچے کی عمر پیدائش سے بارہ مہینے کے اندر یا چوبیس مہینے    ںے بات کر رہے ہی ہم ایسے گھرانوں س
 چھتیس مہینے تک کی عمر ہو۔سے  

 ال کرنے والے سے بات کرنا چاہیں گے ۔ لیکن گھرانے کے دوسرے افراد بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ھب  ھہم بچے کے والدین یا دیک •

 

  حصہ لیا تو آپ کو کیا کرنا ہو گا؟ پ نے آگر ا
 ہم اگلے چار سالوں میں سال میں دو مرتبہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ •

o ۔جس حد تک ممکن ہو سکا ایک ہی محقق آپ سے ہر مرتبہ بات کریں گے 

 ہم چاہیں گے کہ:  •

o  سال میں ایک مرتبہ آ کر آپ سے مالقات کریں۔ 

o  بات کریں۔ دوبارہ آپ سے  بعدکے چھ مہینے  ر زوم وغیرہ پ آپ کے ساتھ فون پر یا آن الئن یعنی 

 : آپ کے تجربہ کو جاننا چاہیں گے  ھسروسز کے سات  ABSہم  •

o فائدہ دیتی ہیں؟ کون سی چیزیں اور بہتر ہو  ے کون سی باتیں اہم ہیں؟ کون سی چیزیں ئ رانے کے لھیہ کہ آپ اور آپ کے گ
 سکتی ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اور کیا کیا جائے؟ 

 اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم گفتگو کے نوٹس بھی لکھیں گے اور اپنی بات چیت کو ریکارڈ بھی کریں گے۔  •

o   اگر کوئی اور بھی اس گفتگو میں شامل ہونا چاہےلیکن یہ چاہے کہ ان کو ریکارڈ نہ کیا جائے تو جب وہ بولیں گے تو ہم
و یقینی بنائیں گے کہ کسی بھی ایسے شخص کی  ریکارڈنگ روک دیں گے۔ ہم ریکارڈنگ کو چیک کر کے اس امر ک

اس کی بات کی ریکارڈنگ ہو  ریکارڈنگ نہ ہو جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات چیت ریکارڈ ہو۔ اگر کوئی بھی یہ نہ چاہے کہ 
   تو ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے اور اپنے لئے صرف نوٹس لکھیں گے۔

 

  ؟ آئیں گے تو کیا ہو گا مالقات کے لئےجب ہم   
 ہم آپ کے گھر آئیں گے۔۔۔۔۔۔۔ یا اگر کسی اور جگہ آپ ملنا چاہیں تو وہاں آئیں گے۔  •

ہو گا اور یہ مالقات دو گھنٹے تک   مناسبوقت میں کی جائے گی جو آپ کے لئے اور آپ کے گھرانے کے لئے  یسے کسی ایہ مالقات  •
 کی ہو گی۔  

سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کی گھریلو زندگی کے لئے  چیزیں بھی کرنا چاہیں گے جن   ھہم آپ کے ساتھ مل کر کچ •
 کون سی باتیں اہم ہیں: 

o  ی شخص اگر ان چیزوں کی  ھہم آپ کو ایک کیمرہ آپ کے اپنے رکھنے کے لئے دیں گے ۔۔۔تاکہ آپ یا آپ میں سے کوئی ب
سکے تو وہ ایسی تصاویر کھینچ  ھار دکتصاویر لینا چاہے جو آپ کے گھرانے کے لئے اہم ہیں تاکہ وہ ہمیں یہ تصاوی 

 سکے۔ 

o  ہم اہم اشخاص اور مقامات کا نقشہ بنانے کی چیزیں اپنے ساتھ الئیں گے۔ 

o  تاکہ آپ ہمیں دکھا سکیں کہ آپ کے لئے وہاں کون سی چیزیں اہم   گے  ے جا سکیںھہم مقامی عالقے میں سیر کے لئے اکٹ
 ہیں۔ 

 

  جب ہم آپ کو فون کریں گے تو کیا ہو گا؟  
 آپ کو ہماری مالقات کے چھ مہینے بعد فون آئے گا۔  •

 میں آپ سے بات کریں گے جو آپ کے لئے مناسب ہو گا۔  نٹہ لگے گا اور ہم ایسے وقتھگ ھاس میں تقریبا آد •

 ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ اور آپ کے گھرانے میں کیسے کام چل رہا ہے۔  •

 

  جو معلومات آپ ہمیں دیں گے ان کا کیا کیا جائے گا؟ 
ہم ہر سال ایک رپورٹ تیار کریں گے اور جائزے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ہم اپنے جائزے میں جو بھی معلومات تحریر کریں  •

 ا۔ ھا کہا ت گے ان میں کسی کا نام نہیں لکھا جائے گا اس لئے کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ کس نے کی 

 بہتر شروعات کا قومی سطح پر جائزہ
 نا سیکھسبق سے رانوں ھگ

 
ہیں  حققآذاد مہم سسیکس یونیورسٹی کے خود   

کے ساتھ کام   {بہتر مستقل}  "بیٹر اسٹارٹ"ہم ان گھرانوں سے بات کرنا چاہتےہیں جنہوں نے 
   پ اپنے تجربے سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں؟آ کیا کیا ہے۔ 

 



 ا جائے گا۔ ھآپ ہمیں جو بھی بتائیں گے انہیں خفیہ رک •

فوظ ہے اور اسے کوئی نقصان پہنچ سکنے کا  حایک ہی صورت میں استثنا ہو سکتی ہے اگر ہمیں یہ فکر ہو کہ ممکن ہے کہ کوئی غیر م  •
 مال ہو سکتا ہے۔ حت ا

 

  اس کے کیا فوائد ہیں؟  
ی فائدہ نہیں ہو گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تحقیق سے مستقبل میں گھرانوں کو فائدہ ئ کو سیدھے اس تحقیق میں حصہ لینے سے آپ کو  •

 پہنچ سکے گا کیونکہ ہم وہ طریقے دریافت کر سکیں گے جن سے ان سروسز کو بہتر کیا جا سکے۔ 

o جائے گا؛پاّونڈ کا واّوچر دیا   30 ہماری مالقات کے وقت  آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہر گھرانے کو 

o   پاّونڈ کا واّوچر دیا جائے گا۔  20ہر مرتبہ جب ہم معلومات کے حصول کے لئے فون کریں گے تو 

 قیق میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ ہی کریں۔حلئے دیا جائے گا خواہ آپ اس ت یہ واّوچر آپ کے  •

 
  کیا اس میں کوئی مشکالت یا خطرات ہوں گے؟  
ی ایسے سواالت ہوں جن کا جواب دینا ئ آپ کو کچھ مشکل باتیں یاد آئیں۔ اگر کو ےاپنے گھرانے کے بارے میں بات کرتے وقت ممکن ہ  •

یا پھر اس گفتگو کو مکمل   آپ کے لئے تکلیف دہ ہو تو آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو جائیں تو آپ وقفہ لے سکتے ہیں
 طور پر ختم کر سکتے ہیں۔  

 

  کیا آپ کے لئے اس میں حصہ لیا الزمی ہے؟  
 نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس میں حصہ لینا آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔  •

 یا کسی دوسرے ادارے سے آپ کو ملنے والی سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔   ABSآپ کے فیصلے کی وجہ سے  •

 

  اس میں حصہ لینا شروع کریں تو کیا بعد میں آپ اسے ختم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ  
 جی ہاں۔۔۔۔۔۔۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہو گی۔  •

 یا کسی دوسرے ادارے سے آپ کو ملنے والی سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔   ABSآپ کے فیصلے کی وجہ سے  •

 

  یہ جائزہ کون لے رہا ہے؟ 
 ۔ آپ یہاں ہماری تصاویر دیکھ سکتے ہیں: یونیورسٹی آف سسیکس کی ایک ٹیم گھرانوں سے بات چیت کر رہی ہے •

 آپ کسی بھی وقت ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔  •

  لیٹرحصہ لیں گےانہیں ہم نیوزحقیق میں رانے اس ت جو گھ •

 بھیجیں گے تاکہ ہم انہیں بھی بتا سکیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ 

 سے رابطہ کریں:  Ali Laceyئے ایلی لیسی مزید جاننے کے ل

 07823515120ٹیلیفون: 

   a.lacey@sussex.ac.ukای میل: 

 مزید معلومات   سائیٹ پراس ویب  آپ قومی جائزے کے بارے میں  •

   www.natcen.ac.uk/absحاصل کر سکتے ہیں: 

 

  اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ناخوش ہیں یا شکایت کرنا چاہتے ہیں؟  
مقررہ   ے سوشل سائنسز اینڈ آرٹس ڈپارٹمنٹ کے اسکولوں کے مابین تحقیق کرنے کے ک  سسیکسیونیورسٹی آف کی اجازت ے اس کام رہما •

ے۔ اگر آپ  ھا جا رہا ہ فوظ رکجو لوگ تحقیق میں حصہ لیں ان کو محکہ  ںمیٹی نے دی۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائی اخالقیات ک
 recss@sussex.ac.uk-c  : ہ مہربانی ان سے رابطہ کریںاس تحقیق کے کسی امر سے ناخوش ہیں تو برا

 

       ھتے ہیں؟ ہم آپ کی معلومات کو کیسے محفوظ رک 
 اگر انہیںسی طرح انٹرپرٹر ہو گا ا علم صرف سسیکس کی ٹیم جن کی تصاویر اوپر دی گئی ہیں، انہیں جو معلومات بے نام نہ ہوں ان کا   •

یہ سب ان معلومات کو  ہو گا اور ریر کریں گے حجو ریکارڈنگ کو ت الوں کو اور یہ معلومات لکھنے و گیاترجمہ کے لئے استعمال کیا 
 ۔نے کے پابند ہیںھرازداری سے رک

ی جائے گی۔ ھے مطابق بحفاظت رک۔ ہر چیز قانون کیں گےھرک اپنے پاس ہم اس تحقیق کے خاتمے کے بعد پانچ سال تک آپ کی معلومات  •
 ٹیم کے افراد کے عالوہ کسی سے بات نہیں کی جائے گی۔  سسیکس   بھی ذاتی معلومات کے بارے میں سیک

ل  مالقات یا ٹیلیفون کی کاآپ ہماری ذاتی  یک ہے۔ھکہ ہم آپ کی معلومات اس تحقیق میں نہ شامل کریں۔۔۔۔۔۔تو بھی ٹ  فیصلہ کریںاگر آپ یہ   •
 مہینے تک کے کے عرصے میں ہمیں ایسا کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔  کے بعد دو 

کر سکنے والی  اور شناخت  بے نام معلومات محفوظ رکھی جائیںگھرانوں کی ۔۔۔۔ فنڈ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ  کمیونٹی نیشنل الٹری •
۔ جب وہ یہ فیصلہ کر لیں  ا سکیںھاس تحقیق سے فائدہ اٹ  میں قبلمست بھی ئے۔ تاکہ دوسرے محققین ں سے نکال دیا جامعلومات کو ان می 

حصہ لیتے ہیں تب  قیق میں ح۔ اگر آپ اس ت ہو گیگے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کی اطالع دی جائے گی۔۔۔۔۔لیکن یہ آپ کی مرضی 
اسی طرح اس   ی جائیں۔ھی محفوظ رکھمستقبل کے لئے ب ے کہ آپ کی یہ معلومات بھی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہت 

 ی وقت اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں۔ھتحقیق کے خاتمے تک آپ کسی ب 

 کے مشکور ہیں کہ آپ نے یہ معلومات پڑھنے کے لئے وقت نکاال۔ ہم آپ
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