
 #BeeWell 
 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ  
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਰਸਰਚ ਅਿਧਅਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦੱਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ ਿਕ ਿਰਸਰਚ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚੱ ਕੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵਗੇਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਝ 
ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ‘ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ’ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ)ੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੜ�ਣ ਵਾਸਤ ੇਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।  
 
ਿਰਸਰਚ ਬਾਰੇ 
 
ਿਰਸਰਚ ਕੌਣ ਸਚੰਾਿਲਤ ਕਰੇਗਾ? 
 
ਪ�ੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਹੰਫਰੇ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ ਆੱਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ, ਅਿਧਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ।  ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ, ਐਨਾ ਫਿਰਊਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ�ਟਰ ਫਾੱਰ ਿਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਫਮੈਲੀਜ਼, ਚਾਇਲਡ 
ਆਊਟਕਮਸ ਿਰਸਰਚ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ, ਗ�ਗੈਸਨ ਫਿੈਮਲੀ ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਗ�ੇਟਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕੰਬਾਇੰਡ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਹੈ। 
 
ਿਰਸਰਚ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਸਾਡੇ ਅਿਧਅਨ #BeeWell ਪ�ਗੋਰਾਮ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਗ�ਟੇਰ ਮੈਨਚਸੈਟਰ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ (ਿਜਵ� ਖਸ਼ੁੀ) ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।  
ਅਸੀ ਂਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ (ਿਜਵ� ਿਰਸ਼ਤੇ, ਸਰੀਿਰਕ ਿਕਿਰਆ) ‘ਤੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਸਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ #BeeWell ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਾਲ ਿਵਚੱ ਇਕੱ ਵਾਰ 
ਆੱਨਲਾਇਨ ਪੂਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 
 
  2021-22  2022-23  2023-24  
ਸਾਲ 8  ਸਰਵੇਖਣ  ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਂ 
ਸਾਲ 9  ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਂ ਸਰਵੇਖਣ  ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀ ਂ 
ਸਾਲ 10  ਸਰਵੇਖਣ  ਸਰਵੇਖਣ  ਸਰਵੇਖਣ  
 
ਕੀ ਿਰਸਰਚ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
 
ਅਸੀ ਂਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੰੂ ਜਨਰਲ, ਬਲਾਗ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ�ੈਸ�ਟੇਸ਼ਨ, ਡੋਕਟੋਰਲ ਸਟਡੂ�ਟਸ ਥੀਿਸਜ਼, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਨੰੂ 
ਵੈਬਸਾਇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ।  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ�ਟੇਰ ਮੈਨਚਸੇਟਰ 
ਕੰਬਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਖਪੇ ਫੀਡਬਕੈ ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।   ਪ�ੋਜੈਕਟ ਡਾਟਾਸੈਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਵੋੇਗਾ।  ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵਗੇਾ ਿਕ ਦਜੂ ੇਖੋਜਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਦੰਰਸੁਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਬੇਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। 
 
ਜ਼ਾਿਹਰ ਅਤੇ ਬੈਿਰੰਗ ਸਰਿਵਸ (DBS) ਚੈਕ 
 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖੁਲਾਸ ੇਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮ�ਬਰ ਕੋਲ DBS ਚੇਕਸ ਹਨ। 
 
ਿਰਸਰਚ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਿਕਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ 
 
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਕਮੇਟੀ 1 ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਰੈਫ਼: 
2021-11133-18179)। 
 
ਖੋਜ ਨੰੂ ਫੰਿਡੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 
 
ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਫੰਿਡੰਗ ਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ, ਪਾੱਲ ਹੈਮਲਾਇਨ ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ, ਦ ਗ�ੈਗਸਨ ਫਿੈਮਲੀ ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ, ਦ 
ਹੋਲਰੋਇਡ ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਟਰੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫੰਡ, ਦ ਓਗਲਸਬਾਏ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਅਤੇ ਦ ਪੀਟਰ ਕੰਿਡਲ 
ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ। 
 
ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? 



 
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਨੰੂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ 20-30 ਿਮਟੰ ਲੱਗਣਗੇ।  ਇਹ ਸਕੂਲ ਿਵਚੱ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 21/22 ਿਵੱਚ 8ਵ� ਸਾਲ ਿਵਚੱ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਤਨੰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਿਵਚੱ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦਹੁਰਾਉਣਗੇ।  
ਨਹੀ ਂਤਾਂ, ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।  
 
ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚੱ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਿਹਮ ਜ਼ੋਿਖਮ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ 
ਰ�ਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗ ੇਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਦਾਸ, ਿਚੰਿਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, ਚਾਇਲਡਲਾਇਨ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮ�ਬਰ) ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ 
ਲਾਭ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਪਰ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ (ਿਜਵ� ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਵਾਉਚਰ) ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਹੈ।  
 
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜ ੇਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਹੀ ਂਿਦਦੰਾ ਜਾਂ ਮ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲ�ਦਾ ਹਾਂ? 
 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 
ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਂਦੋਵ� ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਿਦੱਤੇ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ� ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹੋ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀ ਂਿਨਰਣਾ ਲ�ਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀ ਂਿਰਕਾਰਡ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਵਾਰ ਅਿਗਆਤ ਕਰਨ ਮਗਰ� ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੋ 
ਪਾਏਗਾ ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹੀ ਂ
ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚੱ ‘ਛੱਡਣ’ ਦਾ 
ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕੱ ਫ�ੀਪੋਸਟ ਪਤ ੇਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।  ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਤਰਜ਼ੀਹ ਿਦਦੰ ੇਹੋ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀ ਂਛੱਡਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤ ੇਿਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ 
 
ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਂਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗ?ੇ 
 
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤ ੇਸਾਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਸਨੰੂ “ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸਾਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: 
 

• ਅਗਲਾ ਨਾਮ, ਉਪਨਾਮ 
• ਜਾਤ 
• ਿਵਲੱਖਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰਬਰ 
• ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਯੋਗਤਾ 
• ਸਾਲ ਸਮੂਹ 
• ਿਲੰਗ 
• ਖਾਸ ਿਵੱਿਦਅਕ ਲੋੜਾਂ 
• ਇੱਕ ਵਾਧ ੂਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪਦ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 
ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦੀ ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗ ੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।  
ਇਸ ਿਵਚੱ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ: 
 

• ਸਵਾਧੀਨਤਾ, ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ 
• ਮਨੋਿਵਿਗਆਿਨਕ ਤੰਦਰਸੁਤੀ, ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਤਨਾਅ, ਿਨਪਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ 
• ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
• ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਰਟੁੀਨ, ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਕੂਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ, ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ 
• ਿਲੰਗ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਲ� ਿਗਕਤਾ 
• ਿਨਵਾਸੀ ਪਸੋਟ ਕੋਡ (ਤਾਂਿਕ ਅਸੀ ਂਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਿਕ ਿਕਵ� ਗ�ੇਟਰ ਮੈਨਚਸੈਟਰ ਦੇ ਵਖੱ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਹੁੰਦ ੇਹਨ) 
 
ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਿਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ ਕਰਾਂਗੇ।   
ਅਸੀ ਂਸਥਾਨਕ ਖਤੇਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ�ੀਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤ ੇਹੈ) ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 



ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਾਂਗੇ।  ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਿਵਚੱ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਲ�ਗੀਿਟਉਸ਼ਂਨਾਲ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬਸੇ ਿਵਚੱ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 
ਤੁਸੀ ਂਿਕਸ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦ ੇਤਿਹਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹ?ੋ 
 
ਅਸੀ ਂਯੂਕੇ ਡਾਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਇਹ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਅਿਧਅਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ 
ਿਕ ਇਹ “ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਕੰਮ” ਹੈ ਅਤੇ “ਖਜੋ ਉਦਸ਼ੇਾਂ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ।”  
 
ਮੇਰੇ ਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ? 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਾਸਤ ੇਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ ੋਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਦ ੇਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਨੱਜੀਤਾ 
ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ: https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955   
 
ਕੀ ਸਰਵੇਖਣ ਿਵਚੱ ਮੇਰੇ ਬਚੱ ੇਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹਵੋੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਵੋੇਗੀ?  
 
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ ਇਸ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਲਈ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 
ਅਸੀ ਂਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਗੁਪਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਵ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ� ਵਰਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਸਾਰੇ ਖਜੋਕਰਤਾ ਿਸੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੇਠਾਂ 
ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਹਗੇਾ: 
  

• ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਰੱਖੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਕੇਵਲ ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਿਮਤ ਮ�ਬਰ (ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਧਾਿਰਤ 
ਸਾਰੇ) ਪਛਾਣ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗ*ੇ।  

• ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਡਾਟਾ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ, 
ਡਾਟਾਸੈਟ ਨੰੂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

• ਸਾਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਇਨਿਕ�ਪਿਟਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ 
ਕੇਵਲ ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਿਮਤ ਮ�ਬਰ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

• ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸੰਾਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਸ ਅਿਧਅਨ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤ ੇਸਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੱ ੇਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤਾ ਗੈਰ-ਪਿਹਚਾਣਯੋਗ ਸਰਵਖੇਣ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਹ ਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ ਦੀ ਿਰਸਰਚ ਿਨੱਜੀਤਾ ਨੋਿਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧ ੂਿਰਸਰਚ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ (ਉਪਰੋਕਤ ਿਲੰਕ ਦੇਖੋ)।  ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਨੋਟ ਹ,ੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

 
*ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਇਸ ਅਿਧਅਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵਗੇਾ ਿਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਨਯੋਿਜਤ ਕੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚੱ ਪਛਾਣ ਦਾ 
ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਨਰੀਖਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ/ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਭਾਗੀ ਵਜ� 
ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਡਊਟੀ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮਰੇੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ? 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਿਸਧੱੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
 
ਪ�ੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਹੰਫਰੇ 
ਐਲਨ ਿਵਲਿਕਨਸਨ ਿਬਲਿਡੰਗ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ ਆੱਫ਼ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨ, ਦ ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, 
ਓਕਸਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ M13 9PL 
 
ਈਮੇਲ: neil.humphrey@manchester.ac.uk 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0161 275 3404 
 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਰਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਚੱ ਖਜੋਕਾਰਾਂ ਤ� 
ਪ�ਾਪਤ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  
 

https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955
mailto:Neil.humphrey@manchester.ac.uk


ਿਰਸਰਚ ਏਿਥਕਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਿਰਸਰਚ ਆੱਿਫਸ ਿਕ�ਸਟੀ ਿਬਲਿਡੰਗ, ਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਓਕਸਫੋਰਡ, 
ਮੈਨਚੈਸਟਰ, M13 9PL 
 
ਈਮੇਲ: research.complaints@manchester.ac.uk   
 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0161 306 8089 
 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
dataprotection@manchester.ac.uk ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਫਮੋੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨ�ਸ ਆੱਿਫਸ, ਿਕ�ਸਟੀ ਿਬਲਿਡੰਗ, ਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਆੱਫ਼ ਮੈਨਚਸੈਟਰ, ਓਕਸਫੋਰਡ ਰੋਡ, M13 9PL ਨੰੂ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਾਂਗੇ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
 
ਆੱਨਲਾਇਨ: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 
 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0303 123 1113   
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂbeewell@manchester.ac.uk ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ 0161 275 3415 ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕਾੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
 
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਪੜ�ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 
 
ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਇਸ ਿਰਸਰਚ ਦਾ ਿਹੱਸੇ ਹੋਣ ਵਜ� ਸਿਹਮਤੀ ਦਣੇਾ 
 

• ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਿਰਸਰਚ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਵੇੋਗੇ। 
• ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ�  ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ‘ਤ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਲੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (‘ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗਪੋਨੀਅਤਾ’ ਿਵੱਚ ਦਸੱ ੇਗਏ) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ 
ਕੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ #BeeWell ਸਰਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦਦੰ ੇਹੋ। 

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹੀ ਂਿਦਦੰ,ੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਇਹ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

• ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਂਹੋਵਗੇਾ। 
• ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ।  ਉਹ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਣਗ ੇਿਕ ਉਹ ਿਜਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਤਹਾਨੰੂ ਸਿਲੱਪ ਪਰੂੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ lawrence.wo@manchester.ac.uk ‘ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ (ਜਾਂ 0161 275 3415 ‘ਤ ੇਫੋਨ 
ਕਰੋ), ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤ ੇ‘ਤ ੇਵਾਿਪਸ ਡਾਕ ਰਾਈ ਭੇਜ:ੋ 
 
ਫ�ੀਪਸੋਟ RLYU-KAAB-AXRC 
ਲਾੱਰ�ਸ ਵ ੋ
ਮੈਨਚਸੈਟਰ ਇਸੰਟੀਿਟਊਟ ਆੱਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
B4.10 ਏਲਨ ਿਵਿਕਨਸਨ ਿਬਲਿਡੰਗ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਮੈਨਚਸੈਟਰ 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਰੋਡ 
ਮੈਨਚਸੈਟਰ 
M13 9PL 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹੈ।  
 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂਹੈ। 
 
ਿਪਆਰੇ ਲਾੱਰ�ਸ, 
 
ਮ� #BeeWell ਅਿਧਅਨ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 
 
ਬੱਚ ੇਦਾ ਨਾਮ:  
 
ਬੱਚ ੇਦਾ ਸਕੂਲ:  
 
ਬੱਚ ੇਦਾ ਉਮਰ ਸਮੂਹ (ਿਜਵ� 8, 9, 10):  
 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ:  
 
ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦ ੇਹਸਤਾਖ਼ਰ:  
 
ਤਾਰੀਖ਼:   

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 13 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਾਿਪਸ ਕਰੋ। 
 
 
 
 
 

mailto:lawrence.wo@manchester.ac.uk

	#BeeWell
	ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

