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ભાગ લેવાનું આમંQણ: તમને એિ$ડ& યા કે િરના ખાન Vારા હાથ ધરવામાં આવેલા ઉપરો_ સંશોધન
અbયાસમાં ભાગ લેવા માટે તમને આમંfણ આપવામાંઆવે છે . આ iોજેkટને આંતરરાl& ીય િવકાસ
સંશોધન કે $m (આઇડીઆરસી - કે નેિડયન ફે ડરલ qાઉન કોપrરેશન કે જે િવકાસશીલ દે શોમાં સંશોધન
માટે ભંડોળ પૂvં પાડે છે ), અને ફો$xસ ડી રેચે ડુ કુ એબેક સોિસએટે એટ કyચર (એફઆરએસસીzુ શૈ|િણક સંશોધન માટે િ}બેકની ~હેર •ાિ$ટં ગ એજ$સીનો iાંત) Vારા ભંડોળ પૂvં પાડવામાં આવે
છે . આ સંશોધન સંશોધનના નૈિતક આચરણની અપે|ાઓનું પાલન કરે છે . iોજેkટ ફાઇલ # એસ02-21-5106.
ભાગીદારી: જો તમે આ સંશોધન iોજેkટમાં ભાગ લેવા માંગો છો, તો કૃ પા કરીને ઓનલાઇન iƒાવલી
પૂણ3 કરો iƒાવલી પૂણ3 થવા માટે તમને આશરે 12 િમિનટનો સમય લાગવો જોઈએ. તમારે એવા
સવાલોના જવાબ આપવાની જ…ર નથી કે જેનો તમે જવાબ આપવા માંગતા નથી. એકવાર તમે
iƒાવલી પૂણ3 કરી લો, કૃ પા કરીને યાદ રાખો કે તમારે "આગલુ"ં પસંદ કરીને તેને સબિમટ કરવાનું
પસંદ કરવું પડશે.જો અમને તે ઉ_ તારીખ સુધીમાં iા‡ ન થાય, તો અમે તમને યાદ અપાવવાની
નોિટસ મોકલી શકીએ છીએ.
અSયાસનો હે તુ: આ સંશોધનપરથી અમે એ શીખવા માંગીએ છીએ કે સમુદાય ˆતરની સંˆથાઓ –
~હેર સંˆથાઓ (રાŠ અને ˆથાિનક સરકાર) અને ખાનગી ‹યવસાિયક સંˆથાઓ - વૈિŒક વ•ોમૂyય
શૃંખલામાં કામ કરતી િકશોરછોકરીઓને કે વી રીતે અસર કરે છે . મૂyય શૃંખલાની શ…આત પર Žયાન
કે િ$mત કરવામાં આ‹યું છે , જેમાં કપાસની ખેતી/•િનંગ, કાંતવું, સૂતરની વણાટ/ગૂંથણથી માંડીને
કાપડના રં ગઅને સમાપન સુધી નું Žયાન કે િ$mત કરવામાં આ‹યું છે . અમે અનુમાન કરીએ છીએ કે
‹યવસાિયક ઉ•ોગો રોજગાર અને કામની પિરિˆથિતઓ સાથે સંબંિધત જોખમોનું સંચાલન કરવા
માટે જે નીિતઓ અને પ‘િતઓનો ઉપયોગ કરે છે તે કામની પિરિˆથિતમાં સુધારો કરી શકે છે અને
િકશોરવયની છોકરીઓમાં નુકસાનમાં ઘટાડાને iભાિવત કરી શકે છે , અને સરકારી સંˆથાઓ તે
સંબંધોની તાકાતને મŽયમ કરી શકે છે .

ફાયદા: આ સંશોધનના સંભિવત ફાયદા એ છે કે તે તમને સંશોધન iોજેkટ Vારા તમારી ‹યવસાિયક

પ‘િતઓ, અનુભવ અને અિભiાયોને મા$ય કરવાની તક આપી શકે છે . એવી સંભાવના છે કે આ
સંશોધનમાં ભાગ લેવા માટે તમને કોઈ સીધો લાભ નથી, પરં તુ તમારો iિતસાદ અમને “મ અને કામની
પિરિˆથિતઓ પર નીિતઓ અને iમાણપf ધોરણોની અસરસુધારવા માટે હˆત|ેપ ‹યૂહરચનાને
સમજવામાં મદદ કરશે, જેમાં સરકારી ~હેર નીિતઓની મŽયˆથ અસર નો સમાવેશ થાય છે . તે
બાળકો અને િકશોરો સિહત વેતન કામદારોના •વનને સુધારવા માટે ”ાન અને ~ગૃિત સુધારવામાં
પણ મદદ કરશે, જેમના ઘરો બાળ મજૂ રીની અસરનો અનુભવ કરે છે .

જોખમો: એ મા$યતા છે કે આ સંશોધન iોજેkટમાં ભાગ લેવા માટે જ…રી સમયનો જ•થો કે ટલાક
સહભાગીઓ માટે સંભવત: અસુિવધાજનક હોઈ શકે છે . તેથી, આ સંશોધન ડેyફી પ‘િતઓનો
ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આ‹યું છે , અને તેનો હેતુ સંશોધન વાતાવરણને iો–સાહન આપવાનો છે
જે આંતર-સાંˆકૃ િતક સંદભ3માં સહભાગી અિભગમો માટે અનુકૂળ છે .
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તમામ સહભાગીઓને iથમ iƒાવલી માટે તેમના સમયની 12 િમિનટ iિતબ‘ થવા નું કહેવામાં આવે છે , જે ફોલો-અપ
ઇ$ટર‹યુમાં ભાગ લેવા માટે તમારી vિચ ~ણવા માટે અને આ સંશોધન iોજેkટ માટે સહભાગી સૂિચને અંિતમ ˆવ…પ
આપવામાં અમને મદદ કરવા માટે ˆqીનર સવ— છે . ઇ$ટર‹યુ ઓગˆટથી િડસે˜બર ની વ™ચે લેવામાં આવશે અને તમારી
સંˆથાના iકારના આધારે, તમારે તમારા સમયની 30-60 િમિનટ iિતબ‘ થવાની જ…ર છે .
સંશોધન ટીમ સંશોધન હાથ ધરવામાં આવતા સહભાગી પર સમય-દબાણ i–યે સંવેદનશીલ રહેશે. –યારબાદ કે ટલાક
સહભાગીઓને બી~ ઇ$ટર‹યુમાં ભાગ લેવા નું કહેવામાં આવશે (તમારા સમયની 20 િમિનટથી પણ ઓછા). જ…ર પડે
તો જ બી• iƒાવલીમાં 10 િમિનટથી પણ ઓછો સમય લાગશે. આ સંશોધનના સમાપન પર એક સંદભ3 જૂ થના સbયોને
િન›ણાત ફોકસ •ુપ ચચા3માં ભાગ લેવા નું પણ કહેવામાં આવી શકે છે .
સહભાગી કોઈ પણ iƒોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરવા માટે ˆવતંf છે જે તેમને લાગે છે કે i–યાઘાતો, ‹યિ_ગત
અˆવˆથતા અથવા અસુિવધામાં પિરણમે છે . આ સંશોધન એટલા માટે બનાવવામાં આ‹યું છે કે આ સંશોધનમાં ભાગ
લઈ રહેલા સંગઠના•ક iિતિનિધઓ અને મેનજ
ે રો તેમની સંˆથાની ~હેર િˆથિતને ‹ય_ કરે તેવી અપે|ા છે . અમને એ
સમજવામાં રસ છે કે િકશોરવયની છોકરીઓમાં બાળ મજૂ રીના જોખમો પર ‹યવસાિયક રોજગાર પ‘િતઓની અસરને
કે વી રીતે માપવી જેથી નોકરીદાતાઓ, કામદાર - સરકાર અને િબન-સરકારી સંˆથાઓ માટે આ સૌથી અથ3પૂણ3 હોય.
ગોપનીયતા અને અVાતતા: તમે જે માિહતી શેર કરશો તે સખત ગુ‡ રહેશે અને તેનો ઉપયોગ ફ_ આ સંશોધનના
હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. એકમાf લોકો કે જેમને સંશોધન ડેટાની એkસેસ હશે તે મુŸ ય તપાસકતા3 અને બે સંશોધન
સહાયકો છે . iˆતુિતઓ અને iકાશનોમાં તમારા ખુy લા iƒોના જવાબો શ દશઃ તરીકે વાપરી શકાય છે પરં તુ Šાં
સુધી તમે આ સંશોધન સાથે સંકળાયેલા iકાશનના આઉટપુટમાં તમારી ઓળખ ~હેર કરવા માટે ˆપlપણે સંમિત
આપી ન હોય –યાં સુધી તમને (અથવા તમારી સંˆથાને) ઓળખવામાં આવશે નહીં. સુર|ા ભંગના જોખમને ઘટાડવા
અને તમારી ગોપનીયતા સુિનિ¢ત કરવામાં મદદ કરવા માટે અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે iમાણભૂત સલામતીનાં
પગલાંનો ઉપયોગ કરો જેમ કે તમારા ખાતામાંથી સાઇન આઉટ કરો, તમાvં £ાઉઝર બંધ કરો અને Šારે તમે તેનો
ઉપયોગ ન કરો –યારે તમારી ˆqીન અથવા ઉપકરણને લોક કરો / Šારે તમે iƒાવલી પૂણ3 કરી હોય.
ડેટાનું સંરWણ: iƒાવલીઓ Vારા એકિfત કરવામાં આવેલા ઇલેkટ& ોિનક ડેટાને પાસવડ3 સંરિ|ત ફાઇલોમાં અને કોડ
શીટને શારીિરક રીતે અલગ કરીને સં•િહત કરવામાં આવશે, જે પૂણ3 થયેલી iƒાવલીઓ અને ઇ$ટર‹યુ ટ& ા$સિq¥¦સ
અને અ$ય ગોપનીય દˆતાવેજોથી ‹યિ_ઓ સાથે ડેટા ને જોડે છે . મુŸ ય તપાસકતા3 ડેટા કોિડં ગ કીની એkસેસને િનયંિfત
કરવાની જવાબદારી લેશે.
વળતર (અથવા ભરપાઈ): ઓફર કરવામાં આવેલા િખˆસા બહારના ખચ3નું વળતર અથવા ભરપાઈ નથી.
Iવૈિ]છક ભાગીદારી: તમારી પાસે ભાગ લેવાની કોઈ જવાબદારી હેઠળ નથી અને જો તમે ભાગ લેવાનું પસંદ કરો છો,
તો તમે એવા iƒોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરી શકો છો જેનો તમે જવાબ આપવા માંગતા નથી તમારા Vારા
iƒાવલી પૂણ3 અને સબિમશન સંમિત સૂચવે છે .
અSયાસપિરણામો િવશેની માિહતી: સંશોધનના તારણોનો સારાંશ લખવામાં આવશે. અમે વચગાળાના અહેવાલો
સહભાગીઓ સાથે શેર કરીશું. અbયાસમાં ભાગ લેનારાઓને જેમણે ઇમેઇલ સરનામું iદાન કયુ§ છે તેમને નકલ
મોકલવામાં આવશે.
જો તમને કોઈ iƒો હોય અથવા અbયાસ િવશે વધુ માિહતીની જ…ર હોય, તો તમે અહીં ઉyલેિખત ઇમેઇલ સરનામાં
પર સંશોધકનો સંપક3 કરી શકો છો.
જો તમને આ અbયાસના નૈિતક આચરણના સંદભ3માં કોઈ iƒો હોય, તો તમે સંશોધન, યુિનવિસ3ટી ઓફ ઓટાવા,
તાબારેટ હોલ, 550 ક˜બરલે$ડ ˆટ& ીટ, …મ 154, ઓટાવા, ઓટાવા, ઓન કે 1એન 6એન5, તેલ.: (613) 562-5387
અથવા ethics@uottawa.ca માટે iોટોકોલ ઓિફસરનો સંપક3 કરી શકો છો.
કૃ પા કરીને તમારા રેકોxસ3 માટે આ ફોમ3 રાખો.
તમારા સમય અને િવચારણા માટે આભાર.
Andrea C. Khan
(તારીખ 16 ઓગˆટ, 2021) સુધારા સાથે 11 નવે˜ બર, 2021
એિ$ડ& યા સીએિરના ખાન, મુŸ ય તપાસકતા3
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