
 #BeeWell 
 

માતાિપતા અને સંભાળ રાખનારની માિહતી શીટ  
 
તમારા બાળકને સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. 
 
તેઓ ભાગ લઈ શક� છે ક� ક�મ તે તમે ન�� કરો તે પહ�લા,ં તમારા માટ� એ સમજ�ુ ંમહત્વ�ણૂર્ છે ક� સશંોધન શા માટ� 
કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે અને તેમા ં�ુ ંશામેલ હશે. �ૃપા કર�ને નીચેની મા�હતીને કાળ��વૂર્ક વાચંવા માટ� સમય ફાળવો. 
જો કંઇપણ અસ્પષ્ટ છે અથવા જો તમને વ� ુમા�હતીની જ�ર હોય, તો �ૃપા કર�ને અમારો સપંકર્  કરો (નીચે ‘વ� ુમા�હતી’ 
નો િવભાગ �ુઓ). આ વાચંવા માટ� સમય કાઢવા બદલ તમારો આભાર.   
સંશોધન િવશે 
 
આ સંશોધન કોણ કરશે? 
 
પ્રોફ�સર નીલ હમ્ફ્ર� (Neil Humphrey), માન્ચેસ્ટર ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ એ��કુ�શન(Manchester Institute of 
Education), �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટર (University of Manchester), આ અધ્યયન�ુ ંને�તૃ્વ કર� છે.  આ પ્રો�ક્ટ 
એ �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટર(University of Manchester), અ�ા ફ્રોઈડ નેશનલ સેન્ટર ફોર �ચલ્ડ્રન એન્ડ 
ફ�િમલીઝ(Anna Freud National Centre for Children and Families), ચાઇલ્ડ આઉટકમ્સ �રસચર્ 
કન્સો�ટ�યમ(Child Outcomes Research Consortium), ગે્રગસન ફ�િમલી ફાઉન્ડ�શન (Gregson Family 
Foundation) અને ગે્રટર માન્ચેસ્ટર કમ્બાઈન્ડ ઓથો�રટ� (Greater Manchester Combined Authority) વચ્ચે 
સહયોગ દ્વારા કરવામા ંઆવી રહ્યો છે. 
 
સંશોધનનો હેત ુશંુ છે? 
 
અમારા અભ્યાસનો હ��,ુ #BeeWell કાયર્ક્રમ, ગે્રટર માન્ચેસ્ટરના �વુાન લોકોની �ખુાકાર� (દા.ત. �ખુ) ની તપાસ 
કરવાનો છે.  અમે એ પણ �ણવા માગંીએ છ�એ ક� તેમની �ખુાકાર� પર શેની અસર થાય છે (દા.ત. સબંધંો, શાર��રક 
પ્ર�િૃ�).  
કોને ભાગ લેવા માટ� કહ�વામા ંઆવી ર�ુ ંછે? 
 
તમારા બાળકની શાળાએ #BeeWell પ્રોગ્રામ માટ� સાઇન અપ ક�ુ� છે, �મા ંિવદ્યાથ��ુ ંવષર્મા ંએકવાર સ�ંણૂર્ 
ઓનલાઇન સવ�ક્ષણ, નીચે �જુબ છે: 
 
  2021-22  2022-23  2023-24  
વષર્ 8  સવ�ક્ષણ  કોઈ સવ�ક્ષણ નહ�  કોઈ સવ�ક્ષણ નહ�  
વષર્ 9  કોઈ સવ�ક્ષણ નહ�  સવ�ક્ષણ  કોઈ સવ�ક્ષણ નહ�  
વષર્ 10  સવ�ક્ષણ  સવ�ક્ષણ  સવ�ક્ષણ  
 
સશંોધન પ્રકાિશત કરવામા ંઆવશે? 
 
અમે જનર્લ, બ્લોગ્સ, કોન્ફરન્સ પે્રઝન્ટ�શન, ડોક્ટરલ સ્�ુડન્ટ થીસીસ અને વેબસાઇટ્સ અને સોિશયલ મી�ડયા પર 
સારાશં અહ�વાલોમા ંઅમારા તારણો પ્રકાિશત કર��ુ.ં  ભાગ લેતી શાળાઓ, સ્થાિનક સ�ાવાળાઓ અને ગે્રટર 
માન્ચેસ્ટર કમ્બાઈન્ડ ઓથો�રટ�ને સારાશં પ્રિતસાદ અહ�વાલો પ્રાપ્ત થશે.   પ્રો�ક્ટ ડ�ટાસેટ સાવર્જિનક �પે પણ 
ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે.  આનો અથર્ એ થશે ક� અન્ય સશંોધનકારો �વુાનોની �ખુાકાર� િવશેના તેમના પોતાના 
પ્ર�ોના જવાબો માટ� આ ડ�ટાનો ઉપયોગ કર� શક� છે.  ઉપરોક્ત તમામમા,ં તમારા બાળકના જવાબો સ�ંણૂર્ અનામી 
રાખવામા ંઆવશે.  
�ડસ્ક્લોઝર એન્ડ બાર�ગ સિવ�સ (DBS) તપાસ 
 
સશંોધન ટ�મના દર�ક સભ્યો�ુ ંએનહાન્સ્ડ �ડસ્ક્લોઝર લેવલે DBS પર�ક્ષણ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 
 
સશંોધન પ્રો�ક્ટની સમીક્ષા કોણે કર� છે? 
 
આ પ્રો�ક્ટની સમીક્ષા અને મ�ૂંર� �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટર સશંોધન નૈિતકતા કિમટ� 1 (સદંભર્: 2021-11133-
18179) દ્વારા કરવામા ંઆવી છે. 
 



સશંોધનને ભડંોળ કોણ��ંુૂ પાડ� છે? 
 
આ પ્રો�ક્ટને �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટર, પોલ હ�મ�લન ફાઉન્ડ�શન, ધ ગે્રગસન ફ�િમલી ફાઉન્ડ�શન, ધ હોલરોઇડ 
ફાઉન્ડ�શન, નેશનલ લોટર� કમ્�િુન�ટ ફંડ, ધ ઓગલેસ્બી ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ અને પીટર ક�ન્ડલ ફાઉન્ડ�શન દ્વારા ભડંોળ 
��ંુૂ પાડવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 
 
મારા બાળકની સહભાિગતા શંુ હશે? 
 
તમારા બાળકને એક સવ�ક્ષણ �ણૂર્ કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવશે, � માટ� તેમને 20-30 િમિનટ લાગશે.  આ શાળામા ં
ઓનલાઇન કરવામા ંઆવશે. જો તમા�ંુ બાળક 21/22 મા ં8 મા ંવષર્મા ંછે, તો તેણે વષર્મા ંએકવાર ત્રણ વષર્ માટ� 
સવ�ક્ષણ�ુ ં�નુરાવતર્ન કરવા�ુ ંરહ�શે.  ન�હ�તર, તેઓ તેને માત્ર એક જ વાર �ણૂર્ કરશે.   
સવ�ક્ષણમા ંભાગ લેવાના કોઈ ન�ધપાત્ર જોખમ અથવા ગેરલાભ નથી. જો ક�, અમે તમારા બાળકને સમથર્નના ંઅનેક 
સ્રોતો િવશે જણાવી�ુ ં�ની તેઓને જ�ર પડ� શક� છે જો તેઓને કોઈપણ સવાલોના કારણે ઉદાસી, �ચ�તા અથવા 
અસ્વસ્થતા (દા.ત. માતિપતા/સભંાળ રાખનાર, ચાઈલ્ડલાઈન, સ્�ૂલ સ્ટાફના સભ્ય) લાગે. ભાગ લેવાના કોઈ 
બાયંધર��ૃત લાભ નથી, પરં� ુ�ખુાકાર�ના સવ�ક્ષણો �ણૂર્ કરવાથી ક�ટલાક �વુાન લોકોને તેમના �વન િવશે �ચ�તન 
કરવામા ંમદદ કર� શક� છે.  
ભાગ લેવા બદલ મને અથવા મારા બાળકને વળતર (દા.ત. પૈસા અથવા વાઉચસર્ પ્રાપ્ત થશે)મળશે? 
 
ભાગ લેવા માટ� કોઈ વળતર ઉપલબ્ધ નથી.  
 
જો મા� બાળક ભાગ લે એવી માર� ઇચ્છા ન હોય અથવા જો �ુ ંમારો િવચાર બદલીશ તો �ુ ંથશે? 
 
તમારા બાળક� ભાગ લેવો ક� નહ� તે ન�� કરવા�ુ ંતમારા હાથમા ંછે. જો તમે પરવાનગી આપો છો, તો તમારા બાળકને 
પણ �છૂવામા ંઆવશે ક� તેઓ ભાગ લેવા ઈચ્છે છે ક� નહ�. તમે બનેં કોઈ પણ કારણ આપ્યા િવના, કોઈપણ સમયે 
બહાર નીકળ� શકો છો.  જો તમારા બાળકના ભાગ લીધા પછ�, તમે િનણર્ય કરો છો ક� તમે તેમના સવ�ક્ષણના જવાબો 
અમને �ૂર કરવા કહો છો, તો તમે ર�કોડર્ કાઢ� નાખવા માટ� અમારો સપંકર્  કર� શકો છો. જો ક�, એકવાર તમારા 
બાળકના ડ�ટાને અનામી રાખવામા ંઆવ્યા પછ� તેને કાઢ� નાખ�ુ ંશ� બનશે નહ�, કારણ ક� અમે તેમના િવિશષ્ટ 
ડ�ટાને ઓળખવામા ંઅસમથર્ હોઈ�ુ.ં આ તમારા ડ�ટા સરંક્ષણના અિધકારોને અસર કર� ુ ંનથી. જો તમે ન�� કરો છો ક� 
તમે તમા� બાળક ભાગ લે એ�ુ ંઇચ્છતા નથી, તો �ૃપા કર�ને આ શીટના �તમા ં�ૂંકા ‘ઓપ્ટ-આઉટ’ ફોમર્ ભરો અને 
િન�દ�ષ્ટ તાર�ખ �ધુીમા ંફ્ર�પોસ્ટ સરનામાનંો ઉપયોગ કર�ને અમને પરત કરો.  જો તમે પસદં કરો છો, તો તમે ઓપ્ટ-
આઉટ ફોમર્ પર આપેલી મા�હતીનો ઉપયોગ કર�ને અમને ટ��લફોન અથવા ઇમેઇલ કર� શકો છો. 
 
ડેટા સુર�ા અને ગોપનીયતા 
 
તમે મારા બાળક િવશે કઈ મા�હતી એકિત્રત કરશો? 
 
તમા� બાળક આ સવ�ક્ષણમા ંભાગ લે તેના માટ�, અમને એવી મા�હતી એકિત્રત કરવાની જ�ર છે � તેમને ઓળખી 
શક�, �ને "વ્ય�ક્તગત ઓળખ મા�હતી" કહ�વામા ંઆવે છે.  અમાર� એકિત્રત કરવાની જ�ર પડશે: 
 

• નામ,અટક 
• વશંીયતા 
• �િુનક િવદ્યાથ� નબંર 
• િન:�લુ્ક શાળા ભોજન માટ�ની યોગ્યતા 
• વય �ુથ 
• �લ�ગ 
• િવશેષ શૈક્ષ�ણક જ��રયાતો 
• વધારાની ભાષા તર�ક� �ગે્ર� 

 
આ મા�હતી તમારા બાળકની શાળા અથવા સ્થાિનક સ�ાિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવશે. 
 
અમે તમારા બાળકના �ખુાકાર� અને તેમની �ખુાકાર�ને અસર કરતા પ�રબળો િવશેની મા�હતી પણ એકિત્રત કર��ુ.ં  
આમા ંઆ િવશેના પ્ર�ો શામેલ છે: 
 

• સ્વાયતતા, �વન �ગે સતંોષ, આશાવાદ અને �વન માટ�ની તત્પરતા 
• માનિસક �ખુાકાર�, આત્મગૌરવ, તાણ, �કુાબલો અને લાગણી�ુ ંિનયમન 



• સકારાત્મક અને નકારાત્મક લાગણીઓ 
• આરોગ્ય અને �દનચયાર્ઓ, શોખ અને મનોરંજન, શાળા, પયાર્વરણ અને સમાજ, સબંધંો અને ભિવષ્ય 
• �લ�ગ ઓળખ અને �િતયતા 
• રહ�ણાકં પોસ્ટકોડ (�થી અમે જોઈ શક�એ ક� Greater Manchester (ગે્રટર માન્ચેસ્ટર) મા ં�ુદા �ુદા 

પડોશમા ંપ્રિત�ક્રયાઓ ક�વી ર�તે બદલાય છે). 
 
અમે તમારા બાળકની શાળા અથવા સ્થાિનક સ�ા દ્વારા આપવામા ંઆવેલી મા�હતીને તેના સવ�ક્ષણ જવાબો સાથે 
જોડ��ુ.ં   અમે તેમના રહ�ણાકં પોસ્ટકોડને સ્થાિનક િવસ્તાર િવશેની �હ�ર મા�હતી સાથે જોડ��ુ ં(ઉદાહરણ તર�ક�, 
તેઓને ઉદ્યાનો અને અન્ય હ�રયાળ� જગ્યાઓની એક્સેસ છે ક� ક�મ).  ભિવષ્યમા,ં અમે અમારા પ્રો�ક્ટ ડ�ટાને તમારા 
બાળક િવશેની અન્ય મા�હતી સાથે જોડવાની યોજના ઘડ�એ છ�એ, ઉદાહરણ તર�ક�, રાષ્ટ્ર�ય િવદ્યાથ� ડ�ટાબેઝ તેમનો 
શૈક્ષ�ણક ર�કોડર્, અથવા લોન્ગીટ��ુડનલ શૈક્ષ�ણક પ�રણામના ડ�ટાબેઝમા ંતેમની રોજગાર અને આવકની મા�હતી.  
તમે કયા કાયદાક�ય આધાર હ�ઠળ આ મા�હતી એકઠ� કર� રહ્યા છો? 
 
અમે �કુ� ડ�ટા સરંક્ષણ કાયદા અ�સુાર વ્ય�ક્તગત ર�તે ઓળખી શકાય તેવી મા�હતી એકિત્રત અને સગં્ર�હત કર�એ 
છ�એ.  આ જણાવે છે ક� તમારો ડ�ટા એકિત્રત કરવા માટ� અમાર� પાસે કા�નૂી આધાર (િવિશષ્ટ કારણ) હો�ુ ંઆવશ્યક 
છે. આ અભ્યાસ માટ�, િવિશષ્ટ કારણ એ છે ક� તે "એક �હ�ર �હત�ુ ંકાયર્" અને "સશંોધન હ��ઓુ માટ� જ�ર� પ્ર�ક્રયા" 
છે.   
તમે મારા બાળક િવશે � મા�હતી એકિત્રત કરો છો તેના સબંધંમા ંમારા કયા અિધકાર છે? 
 
તમાર� પાસે તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતીના સદંભર્મા ંડ�ટા સરંક્ષણ કાયદા હ�ઠળ અિધકાર છે. ઉદાહરણ તર�ક�, તમે 
તમારા બાળક િવશે અમાર� પાસે રાખેલી મા�હતીની નકલની િવનતંી કર� શકો છો. જો તમે તમારા �ુદા �ુદા અિધકારો 
અથવા અમે તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતીનો ઉપયોગ કરવાની ર�ત િવશે વ� ુ�ણવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર�ને સશંોધન 
માટ� અમાર� ગોપનીયતા �ચૂનાનો સપંકર્  કરો: 
https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955    
�ુ ંસવ�મા ંમારા બાળકની સહભા�ગતા ગોપનીય રહ�શે? �ુ ંતેમની વ્ય�ક્તગત ઓળખવા યોગ્ય મા�હતીને �રુ�ક્ષત 

રાખવામા ંઆવશે?  
 
ડ�ટા સરંક્ષણ કાયદા અ�સુાર, �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટર આ પ્રો�ક્ટ માટ� ડ�ટા િનયતં્રક છે. આનો અથર્ એ છે ક� 
તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતી �રુ�ક્ષત, ગોપનીય રાખવામા ંઆવે છે તેની ખાતર� કરવા માટ� અમે જવાબદાર છ�એ અને 
તમને � ર�તે કહ�વામા આવ્�ુ ંછે તે ર�તે જ તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે. બધા સશંોધકો તાલીમબદ્ધ છે, અને તમારા 
ડ�ટાનો નીચે �જુબની ર�તોથી ધ્યાન રાખવામા ંઆવશે: 
  

• બધી મા�હતી સ�ંણૂર્ ર�તે �પુ્ત રાખવામા ંઆવશે. સશંોધન ટ�મના માત્ર �ખુ્ય સભ્યો (બધા માન્ચેસ્ટર 
આધા�રત) ઓળખી શકાય તેવા ડ�ટાને એક્સેસ કરશે*.  

• સશંોધન ટ�મે ઉપર વણર્વેલ ર�તોથી ડ�ટાને �લ�ક કરવા માટ� ઓળખની મા�હતીનો ઉપયોગ કયાર્ પછ�, ડ�ટાસેટ 
અનામી બનાવવામા ંઆવશે.  

• તમામ સવ�ક્ષણ ડ�ટા �રુ�ક્ષત, એ�ન્ક્રપ્ટ�ડ અને પાસવડર્થી �રુ�ક્ષત સવર્ર પર સગં્ર�હત કરવામા ંઆવશે � માત્ર 
સશંોધન ટ�મના �ખુ્ય સભ્યો જ એક્સેસ કર� શક� છે. 

• બધા ડ�ટાની પ્ર�ક્રયા જનરલ ડ�ટા પ્રોટ�ક્શન ર�ગ્�લેુશન (GDPR) કાયદા અ�સુાર કરવામા ંઆવશે. 
• જો તમે તમા� બાળક આ અભ્યાસમા ંભાગ લે તે માટ� અને તમાર� �ણકાર સમંિતથી સહમત છો, તો તમારા 

બાળક દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવેલ �બન-ઓળખી શકાય તેવા સવ�ક્ષણ ડ�ટા અન્ય સશંોધકો અને 
એજન્સીઓ સાથે શેર કરવામા ંઆવશે.  આ �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટરની સશંોધન ગોપનીયતા �ચૂના 
અ�સુાર ઉપરોક્ત સશંોધનને સમથર્ન આપવા માટ� છે (ઉપરની �લ�ક �ુઓ)  પહ�લેથી જ ન�ધવામા ંઆવ્�ુ ંછે 
તેમ, આ મા�હતી સ�ંણૂર્ અનામી હશે.  

* �ૃપા કર�ને ન�ધ કરો ક� �િુનવિસ�ટ� ઓફ માન્ચેસ્ટરના વ્ય�ક્તઓ અથવા અન્ય અિધકાર�ઓને પણ આ અભ્યાસ માટ� 
એકિત્રત કર�લા ડ�ટા િવશે �ણવાની જ�ર પડ� શક� છે તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� આ પ્રો�ક્ટ યોજના પ્રમાણે કરવામા ં
આવી રહ્યો છે અથવા નહ�. આમા ંઓળખી શકાય તેવા ડ�ટા જોવા શામેલ હોઈ શક� છે. અભ્યાસની દ�ખર�ખ સાથે 
સકંળાયેલા તમામ વ્ય�ક્તઓ માટ� એક સહભાગી તર�ક� તમારા/તમારા બાળકની �પુ્તતા રાખવાની કડક ફરજ રહ�શે.  
જો મને કોઈ ફિરયાદ હોય તો શંુ? 
 
જો તમને સશંોધન ટ�મના સભ્યો માટ� સીધી ફ�રયાદ છે, તો �ૃપા કર�ને આનો સપંકર્  કરો: 

https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=370955


 
પ્રોફેસર નીલ હમ્ફે્ર 
Ellen Wilkinson Building, Manchester Institute of Education, The University of Manchester, 
Oxford Road, Manchester M13 9PL 
 
ઈમેઈલ: neil.humphrey@manchester.ac.uk 
 
ટેિલફોન: 0161 275 3404 
 
જો તમે સશંોધન ટ�મની બહારના કોઈ િવશે ઔપચા�રક ફ�રયાદ કરવા ઇચ્છતા હોવ અથવા જો તમે સશંોધનકારો 
દ્વારા મળેલા પ્રથમ પ્રિતસાદથી સ�ંષુ્ટ ન હો, તો �ૃપા કર�ને સપંકર્  કરો:  
 
The Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of 
Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL 
 
ઈમેઈલ: research.complaints@manchester.ac.uk   
 
ટેિલફોન: 0161 306 8089 
 
જો તમે તમારા ડ�ટા સરંક્ષણ અિધકાર િવશે અમારો સપંકર્  કરવા માગંતા હો, તો �ૃપા કર�ને 
dataprotection@manchester.ac.uk ને ઇમેઇલ કરો અથવા The Information Governance Office, Christie 
Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL  ને લખો અને અમે પ્ર�ક્રયા દરમ્યાન તમારા 
અિધકારો નો ઉપયોગ કરવા માટ� તમને માગર્દશર્ન આપી�ુ.ં  
તમને તમારા બાળકની વ્ય�ક્તગત ઓળખવા યોગ્ય મા�હતીથી સબંિંધત ફ�રયાદો �ગે મા�હતી કિમશનરની 
ઓ�ફસમા ંપણ ફ�રયાદ કરવાનો અિધકાર છે: 
 
ઓનલાઈન: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ 
 
ટેિલફોન: 0303 123 1113   
 
વધારાની માિહતી 
 
જો તમને કોઈ પ્ર�ો હોય તો તમે અમને beewell@manchester.ac.uk પર ઇમેઇલ કર� શકો છો અથવા 0161 275 
3415 પર કોલ કર� શકો છો.  
 
આ માિહતી પત્રક વાંચવા માટે સમય કાઢવા બદલ તમારો આભાર. 
 
તમારા બાળકને આ સંશોધનનો ભાગ બનવાની સંમિત આપવી 
 

• અમને આશા છે ક� તમે તમારા બાળકને આ સશંોધનમા ંભાગ લેવાની પરવાનગી આપશો. 
• તેમના વતી સમંિત આપીને, તમે તમારા બાળકને #BeWell સવ�મા ંભાગ લેવા, તેમના સવ�ક્ષણ ડ�ટાને તેમના 

િવશેની �ષૃ્ઠ�િૂમની મા�હતી સાથે �લ�ક કરવા અને તેમના િવશેની અન્ય મા�હતી સાથેના તેમના ડ�ટાના ભાિવ 
જોડાણ માટ� સમંત છો. ('ડ�ટા સરંક્ષણ અને ગોપનીયતા' મા ંઉપર જણાવ્યા �જુબ). 

• જો તમે તમાર� સમંિત આપતા નથી, તો તમાર� શ� તેટલંુ જલ્દી નીચ ેઆપેલ ફોમ� પરત કરવાની જ�ર 
છે, અને તે13મી ઓગસ્ટ 2021 થી મો�ુ ન થ�ુ ંજોઈએ. 

• ભાગ ન લેવા�ુ ંપસદં કરવાથી તમને અથવા તમારા બાળકને કોઈપણ ર�તે ગેરલાભ થશે નહ�. 
• તે બધા બાળકોને સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવશે ક� તેઓએ ભાગ લેવો અથવા નહ� તે તેમના હાથમા ંછે.  તેઓને એ 

પણ યાદ અપાવવામા ંઆવશે ક� જો તેઓ જવાબ આપવા ઇચ્છતા ન હોય તો તેઓ પ્ર�ો છોડ� શક� છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ico.org.uk/make-a-complaint/


 
 
 
 
 
 
જો તમા� બાળક ભાગ લે તે�ુ ંતમે ઇચ્છતા નથી તો તમાર� માત્ર આ સ્લીપને �ણૂર્ કરવાની અને પરત કરવાની જ�ર છે. 
અથવા તો �ૃપા કર�ને આ ફોમર્ સ્ક�ન કરો અને ઇમેઇલ કરો lawrence.wo@manchester.ac.uk (અથવા 0161 275 
3415 પર કોલ કરો), અથવા નીચેના સરનામા ંપર પોસ્ટમા ંપરત કરો:  
FREEPOST RLYU-KAAB-AXRC 
Lawrence Wo 
Manchester Institute of Education 
B4.10 Ellen Wilkinson Building 
University of Manchester 
Oxford Road 
Manchester 
M13 9PL 
 
તમાર ેસ્ટેમ્પ શામેલ કરવાની જ�ર નથી.  
 
જો તમે તમા� બાળક ભાગ લે તે માટે ખુશ છો, તો તમાર ેકંઇ કરવાની જ�ર નથી. 
 
િપ્રય લોર�ન્સ, 
 
�ુ ંમારા બાળકને #BeWell અભ્યાસમા ંભાગ લેવામાથંી પરત ખ�ચવા મા�ં ુ�.ં 
 
બાળક�ુ ંનામ:  
 
બાળકની શાળા:  
 
બાળક�ુ ંવષર્ �ુથ (દા.ત. 8, 9, 10):  
 
માતિપતા/સભંાળ રાખનાર�ુ ંનામ:  
 
માતિપતા/સભંાળ રાખનારની સહ�:  
 
તાર�ખ:   

 
કૃપા કરીને 13મી ઓગસ્ટ 2021 સુધીમાં પરત કરો. 
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