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Fred Hutchinson Cancer Research Center 
University of Washington 

ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 
 

ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਨੰਬਰ: ________________________________________________ 

ਮੁੱ ਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ: ________________________________________ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਿਕ�ਤ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਵਜ� ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਵਜ� ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤ� 

"ਤੁਸ�" ਅਤ ੇ"ਤੁਹਾਡਾ" ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦ ੇਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤੀ ਜ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹ◌ੋ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜੰਨ� ਸਮ� ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ� ਲਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।  ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ� ਬਾਰੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ�, ਅਸ� ਵੇਰਵ� ਿਦਆਂਗੇ: 

1. ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਕ� ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ� ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ; 

2. ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਿਕ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਿਧਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਿਧਐਨ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ; 

3. ਿਕਹੜੀਆ ਂਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਪ�ਯੋਿਗਕ ਹਨ; 

4. ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਿਗਆਤ ਜੋਖਮ, ਅਸਿੁਵਧਾਵ�, ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ; 

5. ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਵਕਲਪ; ਅਤ ੇ

6. ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਿਕਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਜਦ� ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਿਦਆਂਗੇ: 

1. ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਮਆੁਵਜ਼ੇ ਜ� ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ; 

2. ਿਜਨ� � ਜੋਖਮ� ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੈ, ਉਨ� � ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; 

3. ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਿਕ� ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

4. ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਗਤ�; 

5. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; 

6. ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਲੱਭਤ� ਬਾਰੇ ਿਸੱਖੋਗੇ; 

7. ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਿਕੰਨ�  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ; 

8. ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਪੈਸੀਮੇਨਸ (ਿਜਵ� ਿਕ ਖ਼ੂਨ ਜ� ਿਟਸ਼)ੂ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ 

ਕੀ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਸਪੇਸੀਮਨੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ� ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ; 

9. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਸਪੈਸੀਮਨੇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੀਨ� ਮ ਸੀਕ�ੇਨਿਸੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

10. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ; ਅਤੇ  

11. ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਲਿਪਕ ਅਿਧਐਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



0430IRBform_ShortFormConsent2018_Punjabi.Eastern / Version 1.00 / 01-21-2019 / ਪੰਨਾ 2 ਦਾ 2 
For compliance with 2018 Requirements of the Common Rule 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ clinicaltrials.gov ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ: 

ਿਜਵ� ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨ� ਦਾਿਨਕ ਅਿਧਐਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ http://www.ClinicalTrials.gov, ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।  ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ 

ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਤੁਸ� ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ਦੀ ਭਾਲ ਿਕਸ ੇਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡ ੇਅਿਧਕਾਰ 

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ।  ਤੁਸ� ਬਿੇਫ਼ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹ� ਜ� ਨਹ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� 

ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਕਸ ੇਵੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ� ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ)। ਨ�ਹ ਕਿਹਣ ਜ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ 

ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਧਐਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਕਰਕੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਸੱਟ ਲੱਗ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਨੰੂਨੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਗੁਆ�ਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਐਨ ਜ� ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਤੁਸ� ਮੁੱ ਖ ਜ�ਚਕਰਤਾ ____________________________________ ਨਾਲ 

____________________________________ ‘ਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸ� Fred Hutchinson Cancer Research Center (ਫ�ੈਡ ਹਿਚਨਸਨ ਕ�ਸਰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕ�ਦਰ) ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੀਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਿਨਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 

206.667.5900 ‘ਤੇ ਜ� ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ irodirector@fredhutch.org ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਅਿਧਐਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਵ�-ਇਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ।  

_____________________________________________ _________________ 
ਸਿਹਭਾਗੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕ�ਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ  

ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

 
 

ਤਾਰੀਖ਼ 

_________________________________________________________________ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕ�ਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਸਿਹਭਾਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

 
 
 
_____________________________________________ _________________ 
ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ/ਗਵਾਹ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਅਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

 


