ભાગ લેતા પહેલા, કૃપા કરીને સહભાગી માહહતી પત્રિકા (પાહટિત્રસપન્ટ ઇન્ફમેશન શીટ)
વાાંચો.

એવિડન્સ ફૉર ઈક્િૉલિટી નેશનિ સિે (સમાનતાના પુરાિાનો રાષ્ટ્રીય સિે -EVENS): ડૉક્યુમેનન્ટિંગ ધ
િાઇવ્ઝ ઑફ એથવનક એન્ડ રરલિજિયસ માઇનોરરટીઝ ઇન અ ટાઇમ ઑફ ક્રાઇવસસ (સંકટના સમયે
મ ૂળિંશીય અને ધાવમિક િઘુમવતઓના જીિનનું દસ્તાિેજીકરણ)
પ્રવતભાગી માટે મારિતી પવિકા
તમને એત્રવડન્સ ફૉર ઈક્વૉલલટી નેશનલ સવે (સમાનતાના પુરાવાનો રાષ્ટ્રી સવે EVENS)માાં ભાગ લેવા માટે
આમાંિણ આપવામાાં આવી રહ્ુાં છે . તમે ભાગ લેવો કે કેમ તેનો ત્રનણણય લો તેની પહેલા, તમારા માટે એ સમજવુ ાં
મહત્તત્તવનુ ાં છે કે આ સાંશોધન કેમ કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે અને તેમાાં શેનો સમાવેશ થશે. કૃપા કરીને નીચે આપેલ
માહહતીને ધ્યાનપ ૂવણક વાાંચવાનો સમય લો અને તમે ઇચ્છો તો બીજાઓ સાથે મુક્તપણે ચચાણ કરો. જો તમારે

વધુ માહહતી જોઈતી હોય અથવા વધુ સ્પષ્ટ્ટીકરણ જોઈતુાં હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સાંપકણ સાધો. આ
વાાંચવાનો સમય લેવા બદલ આભાર.
આ સંશોધન કોણ કરશે?
આ સાંશોધન યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર, યુત્રનવત્રસિટી ઑફ સેઇંટ એન્ુઝ અને યુત્રનવત્રસિટી ઑફ સસેક્સના
સાંશોધનકારો વતીથી Ipsos MORI દ્વારા કરવામાાં આવશે.
આ સંશોધનનો ઉદ્દે શ્ય શું છે ?
અમે જાણવા માાંગીએ છીએ કે કોત્રવડ-19 મહામારી અને લૉકડાઉન ઇંગ્લેન્ડ, સ્કૉટલેન્ડ અને વેલ્સના મ ૂળવાંશીય
લઘુમત્રતના લોકોને કેવી રીતે પ્રભાત્રવત કરી રહ્યા છે . અમે તમારા જીવનના પ્રભાત્રવત થયેલા જુ દા-જુ દા ભાગો

ત્રવશે પ ૂછીશુ ાં દા.ત. ત્રશક્ષણ, નોકરી અને આત્રથિક કલ્યાણ, ત્રનવાસ, સામાજજક, રાજનૈત્રતક સહભાલગતા, આરોગ્ય
અને જાત્રતવાદ અને ભેદભાવના અનુભવો.

ભાગ િેિા માટે મને કેમ પસંદ કરિામાં આિેિ છે ?
અમને કોત્રવડ-19 મહામારીનાાં તમારા અનુભવો ત્રવશે જાણવામાાં રસ છે . અમને ખાસ કરીને મ ૂળવાંશીય અને
ધાત્રમિક લઘુમત્રતઓના અનુભવોનુ ાં દસ્તાવેજીકરણ રકવામાાં રસ છે . આ સવે ત્રવસ્ત ૃત સામાન્ય જનતામાાં પણ
પુછાઈ રહ્યો છે , જેથી અમે લોકોના જુ દા-જુ દા સમ ૂહોના દૃ ષ્ષ્ટ્ટકોણને સમજી શકીએ.
શું સંશોધનના પરરણામો પ્રકાવશત કરિામાં આિશે?
અભ્યાસના પહરણામો અભ્યાસ વેબસાઇટ www.ethnicity.ac.uk/evensurvey અને અમારી સોત્રશયલ મીહડયા

ચેનલો @EVENSurvey (Twitter) અને @evensurvey (Instagram) પર પ્રકાત્રશત કરવામાાં આવશે. સવેમાાંથી
મળે લ માહહતીને પ્રકાત્રશત અને ઑનલાઇન વહકિંગ પેપર, સમકક્ષો દ્વારા સમીલક્ષત જનણલોમાાં લેખો, સાંપાહદત

પુસ્તકો, મોનોગ્રાફ, સેત્રમનાર અને કૉન્ફરન્સ પ્રસ્તુત્રતઓ દ્વારા શૈક્ષલણક ઉપયોગકતાણઓ સાથે શેર કરવામાાં
આવશે. અમે સવેમાાં મળે લ માહહતીના આધારે નીત્રત સાંબધ
ાં ી બ્રીહફિંગ, મીહડયા લેખો અને બ્લૉગ પોસ્ટ પણ
પ્રકાત્રશત કરીશુ.ાં અમે કાયણત્રશલબરો, પૉડકાસ્ટ અને વીહડયો મારફતે ત્રનષ્ટ્કર્ષોને જનતા સાથે શેર કરીશુ.ાં
આ સંશોધન પ્રોજેક્ટની સમીક્ષા કોણે કરી છે ?
આ પ્રોજેક્ટને યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટરની રીસચણ એત્રથક્સ કત્રમટી (સાંશોધન નૈત્રતકતા સત્રમત્રત) દ્વારા સ્વીકૃત્રત
આપવામાાં આવી છે [2021-10455-17768].
આ સંશોધન પ્રોજેક્ટનું વનવધયન કોણ કરી રહ્ું છે ?
આ સવે માટેન ુ ાં ત્રનત્રધયન ઇકોનૉત્રમક એન્ડ સોત્રશયલ રીસચણ કાઉન્ન્સલ (આત્રથિક અને સામાજજક સાંશોધન સત્રમત્રત
ESRC) દ્વારા કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે .

િો હું ભાગ િઉં તો મને શું પ ૂછિામાં આિશે?
પહેલા તમને એક નાનકડા નોંધણી સવેમાાં કેટલાક પ્રશ્નો પ ૂછવામાાં આવશે જેથી તપાસી શકાય કે શુ ાં તમે મુખ્ય
સવેમાાં ભાગ લેવા માટે પાિ છો. જો તમે પાિ હો, તો તમને કોત્રવડ-19 મહામારી દરત્રમયાનના તમારા અનુભવો

ત્રવશે એક 30 ત્રમત્રનટના ઑનલાઇન સવેમાાં, અથવા જો તમે તે પસાંદ કરો, તો 40 ત્રમત્રનટના ટેલલફોન સવેમાાં ભાગ
લેવા કહેવામાાં આવશે.

શું મને ભાગ િેિા માટે િળતર આપિામાં આિશે?
જો તમે મુખ્ય સવેમાાં ભાગ લેવાને પાિ હો, અને જો તમે તેને આખો પ ૂરો કરો, તો તમને તે સવે પ ૂરો કરવા માટે
એક લગફ્ટ વાઉચર મળશે.

િો મારે ભાગ ન િેિો િોય, અથિા મારો વિચાર બદિાય તો શું થશે?
ભાગ લેવો કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે તમે સ્વતાંિ છો. જો તમે ભાગ લેવાનુ ાં નક્કી કરો, તો તમે આ માહહતી
પત્રિકાને Ipsos MORIના માહહતી પેજ (evenssurveyinfo.ipsos-mori.com) મારફતે જોઈ શકશો. તમને
ઑનલાઇન અથવા ટેલલફોન પર ભાગ લેવા માટે તમારી સાંમત્રત આપવાનુ ાં કહેવામાાં આવશે (જો તમે ટેલલફોન
પર ભાગ લો અને તમે તેમ ઇચ્છતા હો, તો Ipsos MORI તમને આ આખી માહહતી પત્રિકા વાાંચી સાંભળાવી શકે

છે ). જો તમે ભાગ લેવાનુ ાં નક્કી કરો તો પણ તમે કોઈપણ સમયે કારણ આપ્યા ત્રવના અને તમારી જાતને નુકસાન
પહોંચાડયા ત્રવના કોઇપણ સમયે તેમાાંથી પાછા ખસી શકો છો. આનાથી તમારા ડેટાની સુરક્ષા સાંબધ
ાં ી અત્રધકારો
પ્રભાત્રવત થતા નથી. જો તમે ભાગ ન લેવાનુ ાં નક્કી કરો, તો તમારે આગળ કાંઈ કરવાનુ ાં રહેત ુાં નથી.
તમે મારા વિશે કેિી મારિતી એકઠી કરશો?

આ સાંશોધન પ્રોજેક્ટમાાં ભાગ લેવા માટે, Ipsos MORI તમારી ઓળખ કરી શકાય તેવી માહહતી માાંગશે, જેને
“પસણનલ આઇડેષ્ન્ટફાયેબલ ઇન્ફમેશન” કહેવામાાં આવે છે . ખાસ કરીને તમને તમારુાં લલિંગ, ઉંમર, મ ૂળ વાંશ,
ધમણ, લગ્ન સાંબધ
ાં ી ન્સ્થત્રત, જાતીય પસાંદગી, જન્મનો દે શ અને પોસ્ટલ કોડ પ ૂછવામાાં આવશે.

આ સવેનો અંત થશે ત્તયારે Ipsos MORI તમારી પરવાનગી/સમાંત્રત સાથે તમારી સાંપકણ માહહતી માાંગશે જેથી
તમને એક લગફ્ટ વાઉચર મોકલી શકાય અને ફરીથી તમારી પરવાનગી સાથે, તમારી સાંપકણ માહહતી અમારી
(યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર) સાથે શેર કરી શકાય જેથી અમે તમને ઈમેલ, ટપાલ કે ટેક્સ્ટ મેસેજ દ્વારા
ભત્રવષ્ટ્યના અભ્યાસોમાાં ભાગ લેવા માટે આમાંિણ આપી શકીએ.
તમે આ મારિતી કયા કાયદાકીય આધારે એકઠી કરી રહ્યા છો?
યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર અને Ipsos MORI તમારા અત્રધકારોને સુરલક્ષત રાખનાર ડેટા સાંરક્ષણ કાયદા
અનુસાર આ અંગત ઓળખ કરી શકાય તેવી માહહતી એકઠી અને સાંગ્રહીત કરી રહ્યાાં છે . આ જણાવે છે કે મારી
પાસે તમારો ડેટો એકઠો કરવા માટે કાયદાકીય આધાર (ત્રવશેર્ષ કારણ) હોો જોઈએ. આ અભ્યાસ માટે Ipsos
MORI આ ડેટા એકઠો કરી રહ્યાાં છે તેન ુ ાં ત્રવશેર્ષ કારણ છે “સાંશોધનમાાં ભાગ લેવાની સાંમત્રત” અને “તમારો ડેટા
યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટરને મોકલવાની સાંમત્રત”. જ્યારે યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર આ ડેટાનુ ાં ત્રવશ્લેર્ષણ કરી
રહ્યા હોય, ત્તયારે ત્રવશેર્ષ કારણ એ છે કે આ “એક લોકહહતનુ ાં કામ” છે અને “સાંશોધનના ઉદ્દે શ્યો માટે જરૂરી પ્રહિયા”
છે .

તમે મારા વિશે જે મારિતી એકઠી કરશો તેના સંબધ
ં ી મારા અવધકારો શું છે ?

તમને તમારી અંગત માહહતી બાબતે ડેટા સાંરક્ષણ કાયદા હેઠળ અનેક અત્રધકારો છે . તમને 31 જુ લાઈ
2021 સુધી કોઈપણ અંગત ડેટાને એક્સેસની માાંગણી કરવા, તમારી સાંમત્રત પાછી ખેંચવા કે પછી Ipsos MORI
પાસે હોય તેવા તમારા અંગત ડેટા પર પ્રહિયા કરવા સામે વાાંધો ઉઠાવવાનો અત્રધકાર છે (તેઓ તમારો ડેટા આ
અભ્યાસમાાં પોતાની ભ ૂત્રમકા ત્રનભાવવા માટે તેમને જરૂર હશે ત્તયાાં સુધીજ તમારો ડેટા રાખશે - તમને સવેની લલિંક,

લગફ્ટ વાઉચર મોકલવા અને યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટરને ડેટા હસ્તાાંતહરત કરવા માટે). તમે 17 મે 2021ના
રોજ Ipsos MORI દ્વારા તેને યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટરને હડલીવર કરવા માટે તેના પર પ્રહિયા કરવામાાં આવે

તે પહેલાના કોઈપણ સમયે તમને સવેને આપેલ જવાબો પર પ્રહિયા કરવા સામે ત્રવરોધ નોંધાવી શકો છો.
યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર પાસે હોય તેવી સાંપકણ માહહતી માટે તમે આના માટેની સાંમત્રત 31 જુ લાઈ 2026

પહેલા પાછી ખેંચી શકો છો, જ્યારે તેને નષ્ટ્ટ કરી નાખવામાાં આવશે, ત્રસવાય કે જો યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર

એવુ ાં નક્કી કરે કે તેમના માટે તે રાખવાના આખા સમયગાળાા માટે એ માહહતીને રાખવી જરૂરી નથી અને તેનો
વહેલો નાશ કરી નાખવામાાં આવે દા.ત જો ભાત્રવ સાંશોધન અપેક્ષા કરતા વહેલ ુાં પ ૂરુાં થઈ જાય તો.

જો તમે તમારા જુ દા-જુ દા અત્રધકારો ત્રવશે અથવા અમે કાયદાનુ ાં પાલન કરીએ તે સુત્રનત્રિત કરવા માટે તમારી
માહહતીનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવામાાં આવશે તે ત્રવશે વધુ જાણવા માાંગતા હો, તો કૃપા કરીને યુત્રનવત્રસિટી ઑફ

માન્ચેસ્ટરની સાંશોધન માટેની ગોપનીયતા સાંબધ
ાં ી સ ૂચના (પ્રાયવસી નોહટસ ફૉર સાંશોધન) અને Ipsos
MORIની ગોપનીયતા નીત્રત જુ ઓ, જે સવેના માહહતી પેજ પર જોઈ શકાશે: evenssurveyinfo.ipsosmori.com
શું અભ્યાસમાં મારી સિભાલગતા ખાનગી રિેશે અને મારી અંગત ઓળખ કરી શકાય તેિી મારિતીને સુરલક્ષત
રાખિામાં આિશે?
હા. આમાાં એકમાિ અપવાદ એ છે કે જો તમે એવી માહહતી આપો જેમાાં એમ જાણવા મળે કે તમે પોતાની
જાતને કે બીજાઓને નુકસાન પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છો, તો આના ત્રવશે તમારી સાથે ચચાણ કરવામાાં આવશે
અને શક્ય છે કે આગળના પગલાાં - પોલલસ, એમ્બબ્યુલન્સ કે સોત્રશયલ સત્રવિસનો સાંપકણ કરવો - લેવાની જરૂર
પડી શકે.
ડેટા સાંરક્ષણના કાયદા અનુસાર, આ પ્રોજેક્ટના ડેટા ત્રનયાંિણકારો યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર અને Ipsos
MORI છે . આનો અથણ છે કે તમારી અંગત માહહતી સુરલક્ષત, ખાનગી રહે અને તમને કહેવામાાં આવયુ ાં છે કે તેનો
ઉપયોગ કરવામાાં આવશે તેવી જ રીતે તેનો ઉપયોગ કરાય તે સુત્રનત્રિત કરવાની જવાબદારી અમારી છે .
બધા સાંશોધનકારોને આ ધ્યાનમાાં રાખીને તાલીમ આપવામાાં આવે છે , અને તમારા ડેટાની ત્રનમ્બનલલલખત
રીતોથી સાંભાળ રાખવામાાં આવશે.
તમારી સાંપકણ માહહતી અને સાંમત્રતનો રે કૉડણ તમારા વયન્ક્તગત જવાબોથી અલગ સાંગ્રહીત કરવામાાં આવશે
અને તેના સુધી Ipsos MORIની અભ્યાસ ટીમ અને યુત્રનવત્રસટ
િ ી ઑફ માન્ચેસ્ટરના ખાસ સાંશોધનકારોને જ
ઍક્સેસ મળશે. જો તમે આના જેવા ત્રવર્ષયો પર ભાત્રવ સાંશોધન બાબતે યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર દ્વારા
તમારો ફરીથી સાંપકણ કરાવા માટે સાંમત થાવ, તો યુત્રનવત્રસિટીના સાંશોધનકારો ફાઇલોને લલિંક કરી શકશે જેથી
તમને ભાગ લેવા માટે આમાંિણ મોકલી શકાય. તમે કોઈપણ સમયે ભાત્રવ સાંપકણ માટેના ડેટાબેઝમાાંથી તમારી
માહહતી કાઢી નખાવાની માાંગણી કરી શકો છો.
તમારી સાંપકણ ત્રવગતો અને વયન્ક્તગત જવાબોને પહેલા Ipsos MORI દ્વારા તેમના સુરલક્ષત એનહિપ્ટ કરે લ
ડેટા સવણરોનો ઉપયોગ કરીને જુ દા-જુ દા સાંઘરવામાાં આવશે (માિ નક્કી કરાયેલ સાંશોધનકારોજ તમારા ડેટા
સુધી પહોંચી શકશે). તેને યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટરના સાંશોધનકારોને હસ્તાાંતહરત કરી દે વામાાં આવે પછી,
પ્રોજેક્ટના અંતના િણ મહીનાની અંદર, Ipsos MORI તમારી સાંપકણ ત્રવગતોનો તેમનો રે કૉડણ સુરલક્ષતપણે નષ્ટ્ટ
કરી નાાંખશે.
એક વાર સાંપકણ ત્રવગતો અને વયન્ક્તગત જવાબો યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટરના સાંશોધનકારોને હસ્તાાંતહરત
કરી દે વામાાં આવે પછી તેમને યુત્રનવત્રસિટીમાાં ઉચ્ચ સુરક્ષા ધરાવતા સવણરોમાાં જુ દા-જુ દા સાંઘરવામાાં આવશે
અને પાાંચ વર્ષણ સુધી જાળવવામાાં આવશે. આ સમય પછી, તમારી સાંપકણ ત્રવગતોનો નાશ કરી નાખવામાાં
આવશે અને સવે ડેટાને સાંપ ૂણણપણે અનામ કરી નાખવામાાં આવશે.

જો તમે ટેલલફોન પર સવે પ ૂરો કરવાનુ ાં પસાંદ કરો, તો ટેલલફોન સવે ઇન્ટરવય ૂને ગુણવત્તા ત્રનયાંિણના
ઉદ્દે શ્યોથી રે કૉડણ કરવામાાં આવી શકે છે . Ipsos MORI દ્વારા સાંઘરાયેલ ટેલલફોન ઇન્ટરવય ૂનાાં ઑહડયો રે કૉહડિંગને
ડેટા એકિીકરણનો સમયગાળો પ ૂરો થાય તેના 3 મહીનાની અંદર ભસ
ાં ૂ ી નાખવામાાં આવશે.
એક સાંપ ૂણણપણે અનામ કરાયેલ ડેટા સેટ ય ૂકે ડેટા સત્રવિસ પાસે પણ જમા કરાવવામાાં આવશે અને તે બીજા
સાંશોધનકારો દ્વારા ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. આ ડેટા અથવા આ સવેમાાંથી પ્રકાત્રશત થતા કોઈપણ
પહરણામોમાાં કોઈ તમને ઓળખવામાાં સમથણ હશે નહીં.
કૃપા કરીને એ બાબતની પણ નોંધ લેશો કે યુત્રનવત્રસિટી ઑફ માન્ચેસ્ટર અથવા ત્રવત્રનયામક પ્રાત્રધકરણોના
લોકોને આ પ્રોજેક્ટ આયોજન કયાણ પ્રમાણે કરાઈ રહ્યો છે તેની કાતરી કરવા માટે આ અભ્યાસ માટે એકઠો
કરાયેલ ડેટા જોવો પડી શકે છે . આમાાં ઓળખ કરી શકાય તેવો ડેટા જોવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે . અભ્યાસના
ઑહડટ અને ત્રનરીક્ષણમાાં સામેલ બધી વયન્ક્તઓનુ ાં સાંશોધનમાાં ભાગ લેનાર તરીકે તમારા પ્રત્તયેક
ખાનગીપણાનુ ાં કઠોર કતણવય હશે.

મારે ફરરયાદ કરિી િોય તો શુ?ં
જો તમને કોઈ એવી ફહરયાદ હોય, જે તમને સાંશોધન ટીમના કોઈ સભ્યને મોકલવા માાંગતા હો, તો કૃપા કરી
ડૉ. ત્રનસ્સા હફની (Nissa.Finney@st-andrews.ac.uk) અથવા પ્રોફેસર જેમ્બસ નાઝરૂ
(james.nazroo@manchester.ac.uk નો સાંપકણ સાધો.
જો તમે સાંશોધન ટીમથી સ્વતાંિ કોઈ વયન્ક્તને એક ઔપચાહરક ફહરયાદ કરવા ઇચ્છતા હો અથવા તમને
પહેલી વારમાાં સાંશોધનકારો પાસેથી મળે લ જવાબથી સાંતોર્ષ ન હોય, તો કૃપા કરીને આમનો સાંપકણ સાધો:
Research Ethics Manager, Research Office, Christie Building, The University of Manchester, Oxford
Road, Manchester, M13 9PL, ઇમેલ કરીને: research.complaints@manchester.ac.uk અથવા ટેલલફોન
દ્વારા 0161 275 2674.

જો તમે તમારા ડેટાની સુરક્ષા સાંબધ
ાં ી અત્રધકારો ત્રવશે અમારો સાંપકણ સાધવા ઇચ્છતા હો, તો કૃપા કરી
dataprotection@manchester.ac.uk પર ઈમેલ મોકલો અથવા યુત્રનવત્રસિટીમાાં આમને પિ લખો The
Information Governance Office, Christie Building, The University of Manchester, Oxford Road, M13
9PL અને અમે તમને તમારા અત્રધકારોના ઉપયોગની પ્રહિયામાાં માગણદશણન પ ૂરૂાં પાડીશુ.ાં

તમને તમારી અંગત ઓળખ કરી શકાય તેવી માહહતી ત્રવશેની ફહરયાદો બાબતે ઇન્ફમેશન કત્રમશનરની
કચેરીને ફહરયાદ કરવાનો પણ અત્રધકાર છે ટેલલફોન 0303 123 1113

સંપકક મારિતી
જો તમે આ સવેમાાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હો, તો તમે નોંધણી સવે સુધી અહીંથી પહોંચી શકશો:

https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2b
HMIFDym5IOKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs
3qZdmM5qxS4%3d&id=partxtest]
જો તમને અભ્યાસ ત્રવશે કોઈ સવાલો હોય, તો તમે Ipsos MORIના સમત્રપત
િ માહહતી પેજ પર જઈ શકો છો:
evenssurveyinfo@ipsos-mori.com
જો તમને તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ Ipsos MORIના માહહતી પેજ પર ન મળે , અથવા તમે ટેલલફોન દ્વારા ભાગ લેવા
માાંગતા હો, તો તમે નીચે આપેલ સાંપકણ ત્રવગતોનો ઉપયોગ કરીને સીધો Ipsos MORIનો સાંપકણ કરી શકો છો:
•

Ipsos MORIના માહહતી પેજ પર જેના જવાબ અપાયા ન હોય તેવા વધારાના પ્રશ્નો માટે કૃપા કરી
આમને ઈમેલ મોકલો: evenssurvey@ipsos-mori.com

•

અંગ્રેજીમાં ટેલલફોન દ્વારા ભાગ લેવા માટે અથવા વધુ માહહતી માટે, કૃપા કરીને ત્રનમ્બનલલલખત ફ્રી ફોન
નાંબર પર કૉલ કરો: 0808 1296800 (આ એક વૉઇસમેલ સત્રવિસ છે , કૃપા કરી તમારી સાંપકણ ત્રવગતો
આપો અને કોઈ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાાં મદદરૂપ થવા અથવા તમે મુખ્ય સવે માટે પાિ છો
કે કેમ તે જોવા માટે નોંધણી સવે કરવા માટે તમને સામો કૉલ કરશે).

•

નીચે િણાિેિ ભાષાઓમાંથી એકમાં ટેલલફોન દ્વારા ભાગ લેવા માટે અથવા વધુ માહહતી માટે, કૃપા
કરીને ત્રનમ્બનલલલખત ફ્રીફોન નાંબર પર કૉલ કરો: 0808 1296800 (આ એક વૉઇસમેલ સત્રવિસ છે , કૃપા
કરી તમારી સાંપકણ ત્રવગતો આપો અને કોઈ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાાં મદદરૂપ થવા અથવા
તમે મુખ્ય સવે માટે પાિ છો કે કેમ તે જોવા માટે નોંધણી સવે કરવા માટે તમને સામો કૉલ કરશે).
ગુિરાતી

ફ્રીફોન નંબર

અરબી

0800 470 2983

બાંગાળી

0800 470 2965

ચાઇનીઝ

0800 470 2986

ગુજરાતી

0800 470 2989

પોલલશ

0800 470 2987

પોર્ણ ુ ગીઝ

0800 470 2977

પાંજાબી: ગુરમુખી

0800 470 2978

પાંજાબી: શાહમુખી

0800 470 2979

રોમાત્રનયન

0800 470 2980

સોમાલી

0800 470 2981

ટહકિશ

0800 470 2982

ઉદૂણ

0800 470 2984

વેલ્શ

0800 470 2985

અિીં એ સંસ્થાઓના નંબર પણ આપેિા છે જેમનો તમે મદદ માટે સંપકક સાધી શકો છો.
AGE UK
Age UK (એજ ય ૂકે)ની એડવાઇસ લાઇન મોટી ઉંમરના લોકો, તેમના પહરવારો, ત્રમિો, સાંભાળ રાખનારાઓ
અને વયાવસાત્રયકો માટેની એક મફત, ખાનગી રાષ્ટ્રીય ફોન સેવા છે . ટીમ તમને ત્રવશ્વાસપાિ અને નવીનતમ
માહહતી આપશે અને તમારે જે સલાહની જરૂર હોય તે મેળવવામાાં તમને મદદ કરશે.

નાણાાં, સાંભાળ, આરોગ્ય, રહેઠાણ અથવા અન્ય ત્રવર્ષયો માટેની સલાહ સેવાનો વર્ષણના કોઈપણ હદવસે
સવારના 8 થી સાાંજના 7 વાગ્યા સુધી સાંપકણ સાધી શકાય છે .
ટેલલફોન: 0800 055 6112
વેબસાઇટ: https://www.ageuk.org.uk/

Citizens Advice (વસરટઝન્સ એડિાઇસ)
ઑનલાઇન, ફોન પર અને રૂબરૂમાાં મફત ખાનગી સલાહ આપનાર સ્વતાંિ દાનાથણ સાંસ્થાઓનુ ાં એક નેટવકણ .
તેઓ બેત્રનહફટ્સ, કામ, કરજ, રહેણાાંક, પહરવાર, ઇત્રમગ્રેશન અને આરોગ્ય ત્રવશે સલાહ આપી શકે છે .
Adviceline (એડવાઇસલાઇન) (ઇંગ્લેન્ડ): 03444 111 444
Adviceline (એડવાઇસલાઇન) (વેલ્સ): 03444 77 20 20
Adviceline (એડવાઇસલાઇન) (સ્કૉટલેન્ડ): 0800 028 1456
બધીજ લાઇનો સોમવાર થી શુિવાર સવારે 9 વાગ્યાથી સાાંજે 5 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ.
વેબસાઇટ: https://www.citizensadvice.org.uk/ (ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ)
વેબસાઇટ: https://www.cas.org.uk/ (સ્કૉટલેન્ડ)
ચેટ વડે તમે એક તાલીમ પામેલ એડવાઇઝર સાથે ઑનલાઇન વાત કરી શકશો. તમે આમ કરી શકશો:

•

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/chat-service-moneyand-debt/ મદદ સામાન્ય રીતે સોમવારથી શુિવાર સવારે 8 વાગ્યાથી સાાંજે 7 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ
હોય છે

•

તેમની સાથે બીજી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા ત્રવશે વાત કરો

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/web-chat-service/ મદદ
સામાન્ય રીતે સોમવારથી શુિવાર સવારે 10 વાગ્યાથી સાાંજે 4 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ હોય છે

ુ િ એઇડ)
Covid-19 Mutual Aid (કોવિડ-19 મ્યુચઅ
તમારા ત્રવસ્તારમાાં સ્થાત્રનક સમ ૂહો છે જે કોત્રવડ-19ના કારણે તકલીફ અનુભવતા સમુદાયોને મદદરૂપ થાય છે .
અહીં જાવ: https://covidmutualaid.org/ અને તમારી સૌથી નજીકના મદદ સમ ૂહનુ ાં સ્થાન જાણવા માટે
તમારો ત્રવસ્તાર અથવા પોસ્ટ કોડ લખો.

Cruse Bereavement (ક્રૂઝ લબરીિમેન્ટ)
ુ ી પડેલ ખોટમાાં સહારો આપવાની તાલીમ પામેલ
ક્રૂઝ લબરીવમેન્ટ કેર ફ્રીફોન રાષ્ટ્રીય હેલ્પલાઇનમાાં મ ૃત્તયથ
સ્વયાંસેવકો ઉપલબ્ધ છે જે કોઈ ત્રપ્રયજનને ખોનાર કોઈપણ વયન્ક્તને ભાવનાત્તમક મદદ પ ૂરી પાડે છે
ફોન: 0844 477 9400 (સોમવાર થી શુિવાર, સવારે 9 થી સાાંજે 5 વાગ્યા સુધી)
વેબસાઇટ: https://www.cruse.org.uk/

Equality Advisory Support Service (ઈક્િૉલિટી એડિાઇઝરી સપોટક સવિિસ - EASS)
EASSની એક હેલ્પલાઇન છે જે ભેદભાવ અને માનવ અત્રધકાર સાંબધ
ાં ી મુદ્દાઓ ત્રવશે માહહતી અને માગણદશણન
પ ૂરાાં પાડે છે . આ સેવા મફત છે અને તેને ફોન, ઈમેલ, ફેક્સ, ટપાલ, વડે ઉપયોગ કરી શકાય છે અને જેઓ
BSLનો ઉપયોગ કરવા માાંગતા હોય તેમના માટે વીહડયો લલિંક છે અને તેમાાં માનત્રસક રોગો ધરાવતા અને
શીખવા સાંબધ
ાં ી અક્ષમતા ધરાવતા લોકો માટે વકીલાત સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે . ચેટ સગવડ પણ ર્ૂાંક સમયમાાં
ઉપલબ્ધ થશે.
કામના કલાકો: સોમવારથી શુિવાર સવારે 9 થી સાાંજે 7 વાગ્યા સુધી અને શત્રનવાર સવારે 10 થી બપોરે 2
વાગ્યા સુધી.
Advice Line (એડવાઇસ લાઇન): 0808 800 0082
ટેક્સ્ટફોન: 0808 800 0084

વેબસાઇટ: http://www.equalityadvisoryservice.com/

MIND (માઇન્ડ)
MIND કોઈ માનત્રસક આરોગ્ય સાંબધ
ાં ી તકલીફ ધરાવનાર કોઈપણ વયન્ક્તને સલાહ અને મદદ પ ૂરી પાડવા
અને તેમને સશક્ત બનાવવા માટેન ુ ાં અલભયાન ચલાવે છે . તેઓ સેવાઓને સુધારવા, જાગૃત્રત વધારવા અને
સમજને પ્રોત્તસાહન આપવા માટે અલભયાન ચલાવે છે .
તમે MIND નો તેમની ઇન્ફોલાઇન પર સોમવારથી શુિવાર સવારે 9 વાગ્યાથી સાાંજે 6 વાગ્યા સુધી સાંપકણ
સાધી શકો છો (બેંક હૉલલડે ત્રસવાય): 0300 123 3393
ઈમેલ: info@mind.org.uk
વેબસાઇટ: https://www.mind.org.uk/
ટેક્સ્ટ: 86463

National Debtline (નેશનિ ડૅટિાઇન)
તેઓ છે લ્લા 25 વર્ષોથી વધુ સમયથી કરજ ત્રવશે ત્રનષ્ટ્ણાત સલાહ પ ૂરી પાડવાની ત્રસધ્ધ્ધ હાાંસલ કરી ચ ૂક્યા છે .
તેઓ ત્રનષ્ટ્ણાત ડૅટ એડવાઇઝરો પ ૂરા પાડે છે જેઓ મદદરૂપ હોય છે અને ઉચ્ચ માનકોવાળી તાલીમ પામેલા
હોય છે .
કરજ બાબતે મફત સલાહ માટે સોમવાર થી શુિવાર સવારે 9 વાગ્યાથી રાિે 8 વાગ્યા સુધી અને શત્રનવારે
સવારે 9.30 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી 0808 808 4000 પર કૉલ કરો.
વેબસાઇટ: https://www.nationaldebtline.org/
Refuge (રે ફય ૂિ)
પાહરવાહરક હહિંસાનો અનુભવ કરનાર કોઈપણ વયન્ક્ત માટે 24 કલાકની હેલ્પલાઇન
ફોન: 0808 2000 247
વેબસાઇટ: https://www.refuge.org.uk/
તેમની પાસે અનેક હડજજટલ સાંસાધનો પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે www.refuge.org.uk અને
www.nationaldahelpine.org.uk

Samaritans (સમૅરરટન્સ)
દુ ુઃખ કે હતાશા અનુભવતા લોકો માટે ખાનગી મદદ:

ફોન: 116 123 (મફત 24 કલાક કાયણરત હેલ્પલાઇન)
ઈમેલ: jo@samaritans.org
વેબસાઇટ: www.samaritans.org.uk

Stop Hate UK (સ્ટૉપ િેટ ય ૂકે)

Stop Hate UK એક દાનાથણ સાંસ્થા છે , જે નફરતના ગુનાઓ (હેટ િાઇમ) દ્વારા પ્રભાત્રવત લોકોને સ્વતાંિ અને
ખાનગી મદદ પ ૂરી પાડે છે .તેઓ ય ૂકેના જુ દા-જુ દા ત્રવસ્તારોમાાં ગોપનીય હેટ િાઇમ હરપોહટિંગ સેવાઓ પ ૂરી
પાડે છે , જેમાાં 24 કલાકની હેલ્પલાઇનનો સમાવેશ થાય છે .કૉલ કરતા પહેલા કૃપા કરીને તેમની ત્રવસ્તારોની
યાદી ધ્યાનપ ૂવણક તપાસો.

વેબસાઇટ: www.stophateuk.org
24-કલાકની હેલ્પલાઇન: 0800 138 1625
ફેક્સ: 0113 341 0396
ટેક્સ્ટ: 07717 989 025
ઈમેલ: talk@stophateuk.org

Victim Support (વિનક્ટમ સપોટક )
જો તમે કોઈ અપરાધનો ભોગ બન્યા હો, તો તેઓ તમને આગળ વધવા માટે જરૂરી મદદ કરી શકે છે . સેવાઓ
મફત છે , ગોપનીય છે અને ઇંગ્લેન્ડ, સ્કૉટલેન્ડ અને વેલ્સમાાં કોઈપણ વયન્ક્ત માટે ઉપલબ્ધ છે ભલે અપરાધને
હરપોટણ કરવામાાં આવયો હોય કે નહીં કે પછી તે ગમે તેટલા સમય પહેલા બન્યો હોય.
સપોટણ લાઇનને મફત આ નાંબર પર કૉલ કરો
08 08 16 89 111 (ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ, હદવસના 24 કલાક)
0800 160 1985 (સ્કૉટલેન્ડ, સવારના 8 વાગ્યથી રાતના 8 વાગ્યા સુધી)
વેબસાઇટ પરના ઑનલાઇન ફૉમણનો ઉપયોગ કરીને સેવાને ઇમેઇલ મોકલો:
https://www.victimsupport.org.uk/ (ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ)
https://victimsupport.scot/ (સ્કૉટલેન્ડ)
આપના સમય માટે આપનો આભાર!

