સામાન્ય વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો
સવેના સસિંહાવલોકન અને તેમાંથી મળે લ સનષ્કર્ષોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવશે તેના સવશે પ્રાથસમક
માહહતી મેળવવા માટે કૃપા કરીને સહભાગી માહહતી પસિકા (Participant Information Sheet) જુ ઓ. આ
પેજમાં સવે સવશે વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો સંબધ
ં ી કેટલીક વધુ માહહતી છે ..
તમે આ સર્વે કેમ કરી રહ્યા છો?
અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે કોસવડ-19 મહામારી અને લૉકડાઉન ઇંગ્લેન્ડ, સ્કૉટલેન્ડ અને વેલ્સના મ ૂળવંશીય
લઘુમસતના લોકોને કેવી રીતે પ્રભાસવત કરી રહ્યા છે . આ સવે સવસ્ત ૃત સામાન્ય જનતામાં પણ પ ૂછવામાં આવી
રહ્યો છે , જેથી અમે લોકોના જુ દા-જુ દા સમ ૂહોના દૃ ષ્ષ્ટકોણોને સમજી શકીએ.
આ સર્વે કોણ કરી રહ્યું છે ?
એસવડન્સ ફૉર ક્વૉલલટી નેશનલ સવે એક સ્વતંિ સવે એજન્સી Ipsos MORI દ્વારા યુસનવસસિટી ઑફ
માન્ચેસ્ટરના સેન્ટર ઑફ ડાયનેસમક્સ ઑફ એથસનસસટી વતીથી કરવામાં આવી રહ્યો છે .
CoDE એક ચાર વર્ષષનો અનેક સવર્ષયોના અભ્યાસનો સંશોધન માટેનો પ્રોગ્રામ છે જે મ ૂળવંશીય અસમાનતાઓ
અને ઓળખોમાં થતા પહરવતષનને સમજવા સાથે સંકળાયેલો છે . વધુ માહહતી માટે અહીં જાવ:
https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/
હયું કેર્વી રીતે ભાગ લઈ શકયું ?
જો તમે મુખ્ય સવેમાં ભાગ લેવા માટે પાિ છો કે નહીં તે જોવા ઇચ્છતા હો, તો તમે નોંધણી સવે સુધી અહીં
ક્ક્લક કરીને પહોંચી શકશો:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
est
શયું મારા માટે ઑનલાઇન ભાગ લેર્વો ફરજિયાત છે ?
ના, તમે ટેલલફોન પર 0808 1296800 પર કૉલ કરીને તમને સામો ફોન કરવાનો સંદેશો મ ૂકીને પણ ભાગ લઈ
શકો છો (આ મદદ પેજનો ‘સંપકષ ’ સવભાગ જુ ઓ).
હેલ્પલાઇનને કૉલ કરર્વાનો કેટલો ખર્ચ થશે?
બધા જ હેલ્પલાઇન નંબર મફત છે .
શયું મારા માટે બધા િ પ્રશ્નોના િર્વાબ આપર્વા ફરજિયાત છે ?
આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા સંપ ૂણષપણે સ્વૈક્ચ્છક છે , માટે તમારે તેમ કરવુ ં ફરજજયાત નથી. અમે આશા રાખીએ
છીએ કે તમે ભાગ લેશો, કારણ કે આ અને શ્રેષ્ઠ સંભસવત લચિ પ ૂરું પાડશે. જો તમે જવાબ ન આપવાનુ ં પસંદ

કરો, તો તમારી પાસે બધાજ જનસાંખ્ખ્યકીય પ્રશ્નો માટે પસંદગી માટે “જવાબ નહીં આપવાનુ ં પસંદ કરીશ”
સવકલ્પ ઉપલબ્ધ હશે.
શયું હયું કોઈ બીજી ભાષામાું સર્વે પ ૂરો કરી શકયું ?
તમે આ સવેને 13 વૈકક્લ્પક ભાર્ષાઓમાં પણ પ ૂરો કરી શકો છો. તમારે સવેની શરૂઆતમાં તમારી પસંદગીની
ભાર્ષા પસંદ કરવાની રહેશે (કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે શક્ય છે કે જુ દી ભાર્ષાઓમાં સવે તાત્કાલલક ઉપલબ્ધ ન
હોય તેવ ુ ં બની શકે છે ). ટેલલફોન સવે પણ બીજી ભાર્ષામાં પ ૂરો કરી શકાય છે . ભાર્ષાના સવકલ્પોમાં અરબી,
બંગાળી, ચાઇનીઝ, ગુજરાતી, પોલલશ, પોર્ષ ુ ગીઝ, પંજાબી: ગુરમુખી, પંજાબી: શાહમુખી, રોમાસનયન, સોમાલી,
ટહકિશ, ઉદૂષ અને વેલ્શનો સમાવેશ થાય છે .

હયું મારું ય ગગફ્ટ ર્વાઉર્ર કેર્વી રીતે ક્લેઇમ કરી શકયું ?
તમે પ ૂણષ સવે પ ૂરો કરો, એટલે તમને આપોઆપ લગફ્ટ વાઉચર મોકલવામાં આવશે. જો તમને તમારું વાઉચર
સવે પ ૂરો કરવાના 2 અઠવાહડયાની અંદર ન મળે , તો કૃપા કરીને epanel-uk@i-say.com નો સંપકષ સાધો અને
’20-089809-01 - EVENS survey voucher’ નો સંદભષ આપો.
હયું સર્વેમાું પ ૂરો પાડયું તે ડેટાનો ઉપયોગ કેર્વી રીતે કરર્વામાું આર્વશે?
ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવશે અને ડેટા સંરક્ષણ પ્રહિયાઓ સવશે વધુ સવગતો માટે ભાગ લેનાર માટે
માહહતી પસિકા (જે આ મદદ પેજ પર ઉપલબ્ધ છે ) નો ઉપયોગ કરો.
શયું હયું ઑનલાઇન સર્વે પ ૂરો કરતો/કરતી હોઉં તે દરમમયાન ર્વચ્ર્ે મર્વરામ લઈ શકયું?
હા, ઑનલાઇન સવે પ ૂરો કરવા દરસમયાન, તમારી પ્રગસત આપોઆપ સેવ થઈ જશે. તમે જ્યારે ઇચ્છો ત્યારે
સવેની બ્રાઉઝર સવિંડો બંધ કરી દઈ શકો છો - તમારી પ્રગસત સેવ કરવામાં આવશે. જ્યારે તમે સવે ભરવાનુ ં
ચાલુ રાખવા તૈયાર હો, ત્યારે બસ તમને મોકલવામાં આવેલી લલિંકનો ઉપયોગ કરીને સવે પેજ પર પાછા ફરો.
મને મારો પોસ્ટકોડ અને િન્મતારીખ પ ૂરાું પાડર્વા કેમ કહેર્વામાું આવ્યું છે ?
આ ડેટા એ સુસનસિત કરવા માટે એકઠો કરવામાં આવે છે કે સંશોધન અનેક જુ દા-જુ દા લોકોના દૃ ષ્ષ્ટકોણોનુ ં
પ્રસતસનસધત્વ કરે દા.ત. જુ દી-જુ દી ઉંમરના અને જુ દા-જુ દા ભૌગોલલક પ્રદે શોમાં રહેતા લોકો. જો તમારે આ
પ્રશ્નનો જવાબ ન આપવો હોય તો તે ફરજજયાત નથી.
સંશોધનના ઉદ્દે શ્ય અને ડેટાના ઉપયોગ સંબધ
ં ી વારં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો સવશે વધુ માહહતી માટે, કૃપા કરીને
સહભાગી માહહતી પસિકા જુ ઓ. ડેટાની ગોપનીયતા સવશેની વધુ સવગતો પણ યુસનવસસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર
ગોપનીયતા સ ૂચના અને Ipsos MORI ગોપનીયતા નીસત પેજ પર મળી શકશે. Ipsos MORIના માહહતી પેજ
પર જેના જવાબ અપાયા ન હોય તેવા વધારાના પ્રશ્નો માટે કૃપા કરી આમને ઈમેલ મોકલો:
evenssurvey@ipsos-mori.com

