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Fred Hutchinson Cancer Research Center 

University of Washington 

کت مںی  مطال� تحق�قای�  ا�ک  فارم مخت�  کا   رضامندی ل�ئ   � کر�ن   ��
 

 : ________________________________________________ نم��  پروڻوکول

 : ________________________________________ نام کا   محقق مرکزی

کت مںی  مطال� اس �ا  پر  طور  � ��رست/ والدین نمائندے، مجاز  پر  طور  قانوین  آپ ا�ر   ل�ئ   � ب��  ک�  وا� کر�ن   ��
، ر��  کر   فراہم اجازت نا� � ہو�ن  والدین  ہںی  دیی�  حوالہ کا   شخص اس اصطالحات �"  � آپ" اور " آپ" تو  ہںی

۔ ر��  دے اجازت � طرف �  والدین �ا  رضامندی آپ ل�ئ   � جس   ہںی

کت مںی  مطال� تحق�قای�  ا�ک � آپ کت مںی  مطال� ��  ر�ا  جا  کہا   کا   کر�ن   ��  کو   آپ وقت کر��   ف�صلہ کا   کر�ن   ��
۔ کرین   بچار  س�چ پوری ۔ سک��  کر   خ�ال تبادلہ مںی  بار� � اخت�ارات اپ�ن  چاہںی  � جس آپ  چاہ�ی  ہںی

کت آ�ا  کہ  ہںی  کر��   ف�صلہ کویئ   آپ کہ  قبل � اس ، �  نہ �ا  جا�ئ  �  ��   ک��ں  وضاحت �  ذ�ل درج ہم جا�ئ
�

� : 

کت کیوں  مںی  مطال� تحق���  آپ .1  کل�دی  مںی  بار� � ہںی  سک��  چاە کرنا   نہںی  �ا  ہںی  سک��  چاە کرنا   ��
 معلومات؛

؛ ر�ا  جا  ک�ا   منعقد  کیوں  مطالعہ .2   عرصہ کتنا   مںی  اس اور  گا   ہو  ک�ا   دوران � مطالعہ تحق���  ��
�

 گا؛  ل�
؛ آزما�ش ز�ر  کار   ہا�ئ  ط��قہ � کون .3  ہںی
کت مںی  مطالعہ .4  فوائد؛ اور  آرام�اں ��  خطرات، وا� ہو�ن  واقع مںی  ق��ب مستقبل � کر�ن   ��
 اور متبادل؛ مف�د  کویئ   پر  طور  امکاین  � ہو�ن  موجود  مںی  مطالعہ .5
 گا۔  جا�ئ  ک�ا   تحفظ کی�  کا   رازداری اور  پرائی��� �  آپ .6

  ک��ں  ب� وضاحت �  ذ�ل درج ہم ہوا، اطالق قابل جب
�

� : 

 عالج؛ طی�  �ا  معاوضہ دست�اب ب� کویئ   تو  ��  پہنچتا  نقصان کویئ   دوران � مطالعہ کو   آپ ا�ر  .1
 امکان؛ کا   نہںی  معلوم اب� ہمںی  مںی  بار� � جن خطرات .2
؛ گ�ا   د�ا  ہڻا  کیوں  � مطال� کو   آپ .3 �� 
کت مںی  مطال� .4  اخراجات؛ کویئ   � کر�ن   ��
؛ ہوتا  ک�ا   تو  ہںی  کر��   ف�صلہ کا   چھوڑ�ن  مطالعہ آپ ا�ر  .5 �� 
 گا؛  جا�ئ  ک�ا   مطلع کب  کو   آپ مںی  بار� � در�افتوں نیئ  متعلق � مطال� .6
؛ منص��ہ کا   رکھ�ن  لوگ کت�ن   مںی  مطال� .7 �� 
 کی�  مںی  تحقیق �  مستقبل اور  مطالعہ تحق��� ) بافت �ا  خون کہ  ج�سا ( نمو�ن  طی�  اور  معلومات �  آپ .8

، جائںی  ک�ی   استعمال
�

 حاصل � مصنوعات گیئ   �  ت�ار  ہو�ئ  کر��   استعمال نمو�ن  طی�  � آپ کو   آپ آ�ا  ور ا �
؛  ہو  وصول آمدین  کویئ   وا� ہو�ن 

�
� 

؛ سکی�  جا  �  بندی ترت�ب جینوم مکمل پر  نمونوں طی�  � آپ آ�ا  .9 �� 
؛ جائںی  ک�ی   شی�ئ  ساتھ � آپ نتائج � تحقیق مںی  بار� � صحت �  آپ �ا  آپ آ�ا  .10

�
  اور  �

کت کو   آپ مںی  جن مطال� تحق���  اخت�اری ب� کویئ  .11 ۔ سکتا  جا  کہا   کا   کر�ن   �� �� 
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ورت �  جا�ن  ک�ی   شائع پر  clinicaltrials.gov کو   مطال� تحق���  ا�ر  براں، م��د    ک��ں  وضاحت ہم تو، ہویئ  �ن
�

 : کہ  �

،  ہو  دست�اب پر  http://www.ClinicalTrials.gov وضاحت �  آزما�ش طی�  اس
�

  تقاضہ قانون ام��� کہ  ج�سا  �
۔ کرتا     جائںی  �  نہںی  شامل معلومات ا�� مںی  سائٹ و�ب اس  ��

�
 ز�ادە، � ز�ادە  س�۔ ہو  شناخت �  آپ � جن �

۔ سک��  کر   مالحظہ سائٹ و�ب یہ وقت ب� ک�  آپ  گا۔  جا�ئ  ک�ا   شامل خالصہ ا�ک کا   نتائج مںی  سائٹ و�ب  ہںی

 حقوق � آپ

۔ نہںی  الز� ہونا  شامل مںی  مطال� اس پر  آپ ۔ آزاد  مںی  کہ�ن   نہںی  �ا  ہاں آپ  ��  ہو��  شامل مںی  مطال� اس آپ ا�ر  ہںی
، وری ر�نا  مسلسل مںی  اس ل�ئ   � آپ ہںی ۔ نہںی  �ن وع( ہںی  سک��  نکل � اس وقت ب� ک�  آپ ��  پہ� � کر�ن   ��
کر�ن   نہ ۔)ب� ۔ جرمانہ کویئ   کا   نکل�ن  �ا  کہ�ن ۔  ہو  نہںی  تبد�ل ہداشتنگ طی�  باقاعدە �  آپ نہںی

�
� 

، جا��  ہو  زخ� �ا  ب�مار  دوران � مطال� آپ ا�ر    آپ � کر�ن   دستخط پر  فارم اس ہںی
�

 ک�  اپ�ن  � کر�ن   وصول ادائ��
۔ نہںی  محروم � حقوق قانوین   ہو��

، کر��   اتفاق پر  ہو�ن  شامل آپ ا�ر    فارم رضامندی مںی  ز�ان انگ��زی اور  نقل ا�ک �  فارم اس ل�ئ   � مطالعہ کو   آپ ہںی
۔  ہو  موصول نقل ا�ک �

�
� 

 ل�ئ   � معلومات م��د 

 محقق مرکزی پر ____________________________________  آپ
 مطالعہ �ا  مطال� کو   آپ ب� جب ہںی  سک��  کر   رابطہ ساتھ �__________________________________ 

ر  متعلقہ �  ہوں۔ پوچھ�ن  سواالت  مںی  بار� � �ن

 پر  206.667.5900 آپ تو  ہوں پوچھ�ن  سواالت  کویئ   مںی  بار� � حقوق اپ�ن  � شخص تحقیق ز�ر  بطورا�ک کو   پآ ا�ر 
Fred Hutchinson Cancer Research Center دف��  جائزە جای�  ادارە )Institutional Review Office (�  ��ڈائ��ک 

۔ سک��  بھیج ب� م�ل ای پر  irodirector@fredhutch.org �ا  ہںی  سک��  کر   رابطہ �  ہںی

 دستخط

، کر��   دستخط پر  فارم اس آپ ا�ر   اپین  آپ اور  ��  کردی  وضاحت �  مطال� کو   آپ �ن  ہم کہ  ��  مطلب کا   اس ہںی
کت � خو��  ۔ کر��   اتفاق پر  کر�ن   ��   ہںی

 _____________________________________________  _________________ 
کت   ہو، اطالق قابل ا�ر  نمائندے، مجاز  پر  طور  قانوین  �ا  کنندە  ��

 دستخط اور  نام شدە پرنٹ کا 
 
 

 تار�ــــخ

 _________________________________________________________________ 
کت کا   نمائندے مجاز  پر  طور  قانوین   اطالق قابل ا�ر  رشتہ، � کنندە  ��

 
 
 

 _____________________________________________  __ _______________ 
جم  تار�ــــخ دستخط اور  نام شدە پرنٹ کا   گواە/ م��

 


