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For compliance with 2018 Requirements of the Common Rule 

Fred Hutchinson Cancer Research Center 

University of Washington 

ن  حصہ وچ مطال� تحق���  ا�  فارم مخت�  دا  لنی
 

 : ________________________________________________ نم��  پروڻوکول

 : ________________________________________ ناں دا  کار   تفت�ش مرکزی

 ماں ا��  دین اجازت لئئ  بال ک�  وچ مطال� ا�س �ا  او  ر��  کر   کم  ��  طور  دے نمائندے آ� اخت�ار  قنوین  �� �� 
 �ا  منظوری ُ�� لئئ  ج�دے اے ر� جا  وری�  لئئ  بندے اوس اصطالح دی’’ تہاڈے’’ �� ’’ ��’’ ��  او، ��رست/پیو

  او۔ ر��  دے اجازت ولدیئ� 

ن  حصہ وچ مطال� تحق���  ا� نوں تہاں �ھ�ا  دا  لنی
�
 دا  مطال� ا�س ُ�� کہ  لوو  س�چ کرد�اں  ف�صلہ ایہہ اے۔ ر��ا  جا  ا

۔ �ا  او  چاہندے بننا  حصہ  او۔ سکدے کر   گل  چاہو  نال ج�دے بار� دے انتخابات اپ�ن  ��  نہنی

، کہ  اے لینا  حصہ کہ  کرو   ف�صلہ ُ�� کہ  پہالں توں اس   کراں  وضاحت ا� نہنی
�

� : 

کت کیوں  وچ مطال� ُ�� .1  جانکاری؛ اہم بار� ا�دے چاہندے کرنا   نہنی  �ا  کرنا   ��
 گا؛  ر�و� جاری دیر  کیئن   مطالعہ ��  گا،  ہوو� کئی   دوران دے مطال� کارن،  دا  مطال� .2
؛ تج��ای�  کار   ط��قہ کیہڑ� .3  ننی
 فائدے؛ ��  تکل�فاں، خطر�، گویئ   پ�ش قابِل  دے ہوون وچ مطال� .4
 ا��   متبادل؛ مند  فائدە ممکنہ دے ہوون وچ مطال� .5
 گا۔  جاو� کیتا   ک�داں  تحفظ دا  رکھن خفیہ ا��   اریرازد تہاڈی .6

  کراں  وضاحت وی ایہہ ا� ہ��ا  اطالق قابِل  ج�دوں
�

� : 

 عالج؛ طئ�  �ا  تال�ن  زر  دست�اب وچ صورت دی ہوون زخ� تہاڈے دوران دے مطال� .1
 پتا؛ نہنی  سانوں ہ� بار� دے جیناں موق� دے خطر� .2
 او؛ سکدے جا  کڈ�  کیوں  وچوں مطال� �� .3
ن  حصہ وچ ال�مط .4  ق�مت؛ کویئ   دی لنی
 گا؛  ہوو� کئی   ف�ی  ��  او  سوچدے دا  چھڈن مطالعہ ُ�� ��  .5
  پتہ ک�دوں  تہانوں بار� دے کھوجاں  ن��ں دے مطال� .6

�
 گا؛  ل�

 اے؛ منص��ہ دا  لوکاں کی�ن   لئئ  مطال� .7
ن  ��  معلومات تہاڈی .8  ک�داں  وچ قیقتح آ� ہون آئندە ��  مطال� اس) بافت ��  لہو  کہ  ج�داں( بائیوسپ�س�م�ن

، جان ور�� 
�

ن  تہاڈے ا��   � وں مصنوعات گئ�اں  بنائ�اں ورتد�اں بائیوسپ�س�م�ن
ُ
ن  ت جھ  تہانوں وچوں پی� آ� بنن

�
 ک

؛ �ا  گا   لبھ�  نہنی
ن  سازی ترت�ب دی جینوم ساری کئی  .9 ؛  جاو� کیئ�   ��  بائیوسپ�س�م�ن

�
� 

؛ جان د� تہانوں نتی��  دے تحقیق بار� دے صحت تہاڈی �ا  تہاڈے کئی  .10
�

  ا��   �
 ۔ اے سکدا  جا  کہ�ا   دا  ہوون شامل تہانوں وچ جیناں مطال� اخت�اری کویئ   ا�� .11
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وں مطالعہ ��  عالوە، ا�دے
ُ
  کراں  وضاحت اودی ا� ��  ہ��ا، درکار  کرنا   پوسٹ ��  clinicaltrials.gov ن

�
� : 

زما�ش طئ�  مطابق، دے تقا�ن  دے قنون ام���   ہوو� دست�اب ��  http://www.ClinicalTrials.gov تفص�ل دی ا�
۔

�
   ہوو� نہنی  معلومات کویئ   دی ا�داں ��  سائٹ و�ب ا�س  �

�
وں ودھ  س�۔ ہو  شناخت تہاڈی نال ج�دے �

ُ
 ودھ، ت

 او۔ سکدے کر   �چ و�� وی ک�  نوں سائٹ و�ب اس ��  گا۔  ہوو� خالصہ دا  نتائج ��  سائٹ و�ب

 حقوق تہاڈے

 ہوندے شامل وچ مطال� ا�س �� ��  او۔ سکدے کہہ  ناں �ا  ہاں ��  ۔نہنی  لوڑ  دی ہون شامل وچ مطال� ا�س تہانوں
وری ر�نا  وچ ا�دے تہاڈے ��  او، ۔ �ن وع بھاو�ں( او  سکدے چھڈ  و�� وی ک�  �� نہنی وں کرن  ��

ُ
  ناں ۔)� پہالں ت

۔ جرمانہ کویئ   دا  دین چھڈ  �ا  کہن ۔  ہوو� نہنی  تبد�ل نگہداشت طئ�  عمو� تہاڈی نہنی
�

� 

  ہوئ�اں کرد�اں  سائن فارم ایہہ ُ�� او، ہووندے زخ� �ا  بمار  وچ ل�مطا �� �� 
�

 قنوین  وی ک�  دے کرن  حاصل ادائ��
وں حق

ُ
۔ کھوو   نہنی  ن

�
� 

 ا� دی فارم دے منظوری آ� انگ��زی ��  دی فارم ا�س لئئ  لئئ  پڑھن تہانوں ��  او، ہوندے را�ن  ��  ہون شامل �� �� 
۔  م� نقل

�
� 

 لئئ  جانکاری م��د 

 نال____________________________________  کار   تفت�ش مرکزی ��
 و�� وی ک�  بار� دے چوٹ متعلقہ دے مطال� �ا  مطال� �� __________________________________ 

 او۔ سکدے کر   رابطہ

 Fred Hutchinson Cancer �� ��  ہوون سوال کویئ   بار� دے حقوق اپ�ن  تہاڈے ��  طور  دے ہون تحقیق ز�ر�  �� 
Research Center وچInstitutional Review Office ک��  دے�  �ا  ��  206.667.5900 ذر�� دے فون نال ڈائ�ی

irodirector@fredhutch.org  �� او۔ سکدے کر   رابطہ � کر   م�ل ای 

 دستخط

 �� ��  اے، دی�  کر   وضاحت دی مطال� تہانوں ا� کہ  گا   ہوو� مطلب ا�دا  او، کرد�  دستخط ��  فارم ا�س ُ�� �� 
  او۔ ہو�ئ  را�ن  ��  ہوون شامل وچ ا�دے نال مر�ن  اپئن 

 _____________________________________________  _________________ 
�ک   دا، نمائندے آ� اخت�ار  قنوین  �ا  دستخط ��  ناں ہ��ا  پرنٹ دا  ��

 ہوو� اطالق قابِل  �� 
 
 

 ت��ــــخ

 ____________________________________ _____________________________ 
�ک نال نمائندے آ� اخت�ار  قنوین   ہوو� اطالق قابِل  ��  رشتہ، دا  آ� ہون ��

 
 
 

 _____________________________________________  _________________ 
 ت��ــــخ دستخط ��  ناں ہ��ا  پرنٹ دا  گواە/ترجمان

 


