
حّصہ 1 میں مشمولہ معلومات محققین اور عوام کے دیگر افراد کو دستیاب کرائی جائیں گی۔

حّصہ دو میں مشمولہ معلومات شخصی ہیں اور انہیں محفوظ رکھا جائے گا اور کسی کے ساتھ بھی شیرئ نہیں کیا جائے گا، سوائے اس 

کے کہ میوزیم قانونی مقاصد کے لیے ایسا کرنے کا پابند ہو۔ آپ کا نام اور رابطے کی تفصیالت آپ کے تعاون کے نظم کے لیے میوزیم 

کے ذریعہ استعامل کی جائیں گی۔ ان معلومات کو گمنام بھی بنایا جائے گا اور COVID-19 کے دوران ویلز کی اعداد وشامر سے 

متعلق ایک پروفائل تیار کرنے میں مدد کے لیے استعامل کیا جائے گا۔

حّصہ 1
روز مرہ زندگی

 کیا عاملی وبا نے دورسوں کے ساتھ آپ کے رشتوں کو تبدیل کر دیا ہے؟

مثال کے طور پر، آپ کے اہل خانہ، احباب یا ہمسایے؟

اس مدت کے دوران آپ دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح رابطہ/ ترسیل کرتے رہے/رہی ہیں؟

اگر آپ کام کرتے/کرتی ہیں، اسکول یا کوئی کالج/یونیورسٹی جاتے/جاتی ہیں تو عاملی وبا نے آپ کے تجربوں کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ 
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 عاملی وبا کے دوران خاندان یا کمیونٹی کی تقریبات کا آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے 

– مثال کے طور پر، جنازے، شادیاں، سامجی یا مذہبی تہوار؟ 

 عاملی وبا کے دوران، کیا آپ نے اپنے مقامی عالقے کے بارے میں کوئی نئی چیز دریافت کی ہے 

– مثال کے طور پر، قدرتی ماحول یا تاریخ/آثار قدیمہ؟ 

صحت وعافیت

کیا آپ کو کسی طبی، سامجی نگہداشت کی خدمات یا محفوظ جگہوں تک رسائی کی رضورت ہوئی یا آپ ان تک رسائی نہیں کر سکے؟

ٹیکہ کے بارے میں آپ کے خیاالت کیا ہیں؟ اپنے تجربے کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ 
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آپ جذباتی طور پر کیسا محسوس کر رہے/رہی ہیں؟ کیا وقت کے ساتھ اور متعدد الک ڈاؤن کے دوران آپ کے احساسات بدل گئے ہیں؟ 

عاملی وبا کی رشوعات کے بعد سے آپ کے لیے مشکل ترین تجربہ کیا رہا ہے؟

عاملی وبا کی رشوعات کے بعد سے آپ کے لیے مثبت ترین تجربہ کیا رہا ہے؟ 

حکومت اور معلومات 

آپ بحران کے تئیں Welsh حکومت اور یو کے کی حکومت کے رسپانس کے بارے میں کیسا محسوس کرتے/کرتی ہیں؟ 
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الک ڈاؤن کی پابندیوں کے کن پہلوؤں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟

پابندیوں میں ڈھیل دینے اور سوسائٹی کو انالک کرنے کے بارے میں آپ کیسا محسوس کر رہے/رہی ہیں؟

مستقبل

عاملی وبا کی کون سی چیزیں یا ملحات آپ کے ذہن میں باقی رہ جائیں گے؟

آپ کے لیے زندگی کس طرح مختلف ہوگی؟ 
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اگر ہم آپ کی کہانی شیرئ کرتے ہیں تو آپ اپنا نام کس طرح ذکر کیا جانا پسند کریں گے/گی: 

ہم سمجھتے ہیں کہ فی الحال اپنی کہانی شیرئ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خیر وعافیت سے متعلق مشورے اور تعاون کے لیے، درج ذیل ہیلپ الئنز اور 

وسائل Welsh اور English میں دستیاب ہیں:

0800 731 8147 )Bawso( باؤسو

LGBT Cymru ہیلپ الئن 2069 840 0800

0808 80 10 800 )Live Fear Free Helpline( الئیو فیرئ فری ہیلپ الئن

0300 123 3093 )Mind Cymru( مائنڈ کیمری

0808 8000 300 )Wales Learning Disability Helpline( ویلز لرننگ ڈس ایبلٹی ہیلپ الئن

نہیں ہاں

ہم آپ کی کہانی فالو اپ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ راضی ہیں کہ ہم آپ سے رابطہ کریں؟
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حّصہ 2  
آپ کے بارے میں

پوسٹ کوڈ: پورا نام: 

برائے مہربانی وہ اختیارات منتخب کریں جو آپ کی انتہائی قریبی شناخت ہو، یا از خود وضاحت )self-describe( منتخب کرنے اور ہمیں خود 

کے الفاظ میں بتانے کے لیے آزاد محسوس کریں۔ اگر آپ شیرئ کرنا نہیں چاہتے/چاہتی ہیں تو برائے مہربانی ‘بتانا نہیں چاہتا/چاہتی’ منتخب کریں۔

کیا آپ کی صنفی شناخت وہی ہے جو کہ پیدائش کے وقت آپ کو دی گئی تھی؟

صنف:

جنسی میالن:

 رشتے کی حالت:

قومیت:

خاتون

سیدھا )ہیٹرو سیکسول(دو جنسہہم جنس پرست مرد/ہم جنس پرست عورت

از خود وضاحت

بتانا نہیں چاہتا/چاہتی

بتانا نہیں چاہتا/چاہتینہیں

بتانا نہیں چاہتا/چاہتی نان-بائرنیمرد

بیوہتنہا

کسی رشتے میں )ساتھ میں رہ نہیں رہے/رہی ہیں(

بتانا نہیں چاہتا/چاہتی

کسی رشتے میں )ساتھ میں رہ رہے/رہی ہیں(

شادی شدہ / سول پارٹرنشپ

آپ کون سی زبان )زبانیں( بولتے/بولتی ہیں؟

آپ کی پسندیدہ زبان کون سی ہے؟

سن پیدائش:ای میل پتہ: 
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وسیع نسلیت:

مذہبی عقیدہ:

کیا آپ کو درج ذیل کوئی کیفیات ہیں؟

سکھ

ویلز میں زندگی کے بارے میں لوگوں کی یادوں کو جمع اور ریکارڈ کرنا ہمیشہ Amgueddfa Cymru – نیشنل میوزیم ویلز )میوزیم( کے کام کا 

ایک اہم حّصہ رہا ہے، یہ ہامرے رائل چارٹر کا حّصہ ہے اور ہامرے پبلک ٹاسک کا جزو ال ینفک ہے۔ میوزیم کا ہدف ان یادوں کو محفوظ کرنا ہے، 

اور آپ کا تعاون نیشنل کلیکشن کا حّصہ ہوگا اور عوامی مفاد میں اسے آرکائیو کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ میوزیم کو دامئی طور پر آپ کے تعاون کو 

محفوظ اور استعامل کرنے کی اجازت دے گا اور یقینی بنائے گا کہ اسے میوزیم کے کلیکشن میں شامل کیا جاتا ہے۔

میں اتفاق کرتا/کرتی ہوں کہ میرا تعاون نیشنل کلیکشن کا حّصہ بنے جس کی دیکھ بھال Amgueddfa Cymru – نیشنل میوزیم ویلز کے ذریعہ 

کی جائے گی۔ اس کو تحقیق، اشاعت، تعلیم، تقاریر، نرشیات، آن الئن اور ڈیجیٹل وسائل، نیز میوزیم کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے والے تھرڈ پارٹی 

استعامل کے لیے ایک دامئی عوامی مرجع کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔

اگر میری عمر 18 برس سے کم ہے تو میرے والدین یا قانونی رسپرست نے میری رشکت، اور )میری یا میرے ذریعہ تیار کردہ( کسی تصویر، اور کسی 

صوتی/برصی تعاون کے استعامل کی رضامندی دی ہے اور انہوں نے میری طرف سے آبادیاتی معلومات مکمل کی ہیں۔

کاپی رائٹ کا معاہدہ

میں اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں اپلوڈ کیے گئے مواد کا/کی قانونی مالک ہوں اور وہ کسی بھی طرح کی مامنعت سے پاک ہیں، اور میں بذریعہ ہذا انہیں 

میوزیم کو بطور مطلق اور دامئی ہدیے کے نذر کرتا/کرتی ہوں۔

میں نے جو تعاون اپلوڈ کیا ہے اس کے جملہ حقوق میرے پاس ہیں جنہیں میں کلی طور پر اور ہمیشہ کے لیے Amgueddfa Cymru – نیشنل 

میوزیم ویلز کو تفویض کرتا/کرتی ہوں۔ تاہم اگر میں چاہوں تو میں اب بھی ان مواد کو اپنے شخصی استعامل کے لیے استعامل کر سکتا/سکتی ہوں 

جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔

میں سمجھتا/ سمجھتی ہوں کہ میرا نام اور رابطے کی تفصیالت کا استعامل میوزیم کے ذریعہ اس معاہدے کے انتظام کے لیے کیا جائے گا۔

رشکت اور استعامل کا معاہدہ

دیگر، برائے مہربانی خود وضاحت کریں

بتانا نہیں چاہتا/چاہتی

حسی کمزوریطویل مدتی بیامری/کیفیتآموزشی معذوری

ذہنی صحت کی کیفیت

از خود وضاحتکوئی مذہب نہیںبتانا نہیں چاہتا/چاہتی

مسلم یہودی ہندو عیسائی بدھسٹ

بتانا نہیں چاہتا/چاہتی از خود وضاحتسفید فام

مخلوط نسلی گروپ رومانی / جپسی / خانہ بدوشسیاہ فامعربایشیائی
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آپ کا شخصی ڈیٹا

آپ کا نام رصف اسی طرح استعامل کیا جائے گا جیسا آپ نے سوالنامے میں ذکر کیا ہے۔ ہر بار جب آپ کا تعاون استعامل کیا جائے گا میوزیم اس 

کے ساتھ ذمہ داری اور دیانت داری کا معاملہ کرے گی اور حسب موزوں تعاون کنندگان کا شکریہ ادا کرنے کو یقینی بنائے گی۔

 اس بارے میں تفصیالت کے لیے کہ کس طرح میوزیم آپ کے شخصی ڈیٹا کا استعامل کرے گا، آپ ہامری رازداری کی پالیسی 

https://museum.wales/privacy-notice پر جائزہ لے سکتے ہیں۔

رشکت کرنے کے لئے آپ کا شکریہ

برائے مہربانی اپنا مکمل شدہ سوالنامہ اور دستخط شدہ رشکت کا معاہدہ بذریعہ ڈاک یا ای میل واپس ارسال کریں۔

Collecting Covid
St Fagans National Museum of History

St Fagans, Cardiff, CF5 6XB

CollectingCovid19@museumwales.ac.uk

مندرجہ ذیل گروپوں اور تنظیموں کا اس سوالنامے کو تیار کرنے میں مدد اور تعاون کے لیے شکریہ۔

)Elisabeth Bunker( الیزابیتھ بنکر | )Millie Bethel( نیشنل میوزیم ویلز یوتھ فورم | ملی بیتھل –Amgueddfa Cymru
)Dylan Mccandless( ڈیلن میک کینڈلز | )Meliha Hussain( ملیحہ حسین | )Holly Dickens( ہولی ڈکنز

)Cathays High School Parent Learning Group( کیتھیز ہائی اسکول پیرنٹ لرننگ گروپ | )Kirsten Scoggins( کرسٹن اسکاگنس

)Easy Read Wales( کے ورثہ کو فروغ دے رہا ہے | ایزی ریڈ ویلز Welsh تاریخ اور + LGBT ،)Draig Enfys( ڈریگ انفس

)Platfform( پلیٹ فارم | )Oasis Cardiff( اوسس کارڈف | )Mencap Cymru( مینکیپ کیمری | )Innovate Trust( انوویٹ ٹرسٹ

)Re-Live( ری-الئیو | )Race Council Cymru( ریس کونسل کیمری | )Pride Cymru( پرائڈ کیمری

)Sight Life( سائٹ الئف | )Romani Cultural and Arts Company( رومانی کلچرل اینڈ آرٹس کمپنی

)Sub-Sahara Advisory Panel( سب-صحارا ایڈوائزری پینل | )Stonewall Cymru( اسٹون وال کیمری

)Wales Puja Committee( ویلز پوجا کمیٹی

تاریخ: دستخط: 
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