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 مرکز تحقیقاتی دا کینسر ہچنسن فریڈ

 یونیورسٹی دی واشنگٹن

 فارم رضامندی جا چھوٹا لیڑندا حصہ وچ دے مطالعے تحقیقی اک
 

 ________________________________________________ :نمبر دا پروٹوکول

                                       :ناں دا کار تحقیق وڈے

___________________________________________ 

 واسطے دے بچے کسی تسی جا ہو، پے دیندے انجام خدمات ورگے سرپرست، ایک نمائندے، قانونی اک تسی جے

 جدے ہینڑ کردیاں اشارا ورگے دی بندے اس اصطالحاں "تواڈی" اور "تسی" ہو، پے دیندے اجازت دی والدین

  ہو۔ پے دیندے اجازت کی والدین جا رضامندی تسی واسطے

 ہے داں جا آخیاں دا لینڑ حصہ وچ مطالعے تحقیقی ایک نوں تساں

 خاندان اپنے کہ دا چاہیے نوں تساں  دا۔ چاہیے کرنا فیصلہ دا لینڑ حصہ وچ تحقیق بعد تو کرن وچار سوچ نوں تساں

 کرو۔ بات گل وچ بارے دے فیصلے اس نال دوستاں تے

 :گے کراں وضاحت کی گل اس اسی پہلے، تو منڑاں تواڈے

 ہے کی مقصد دا تحقیق کہ   ۔1

 ہینڑ؛ تجرباتی جڑے طریقے اور ہے ہونڑا کی وچ تحقیق اس   ۔2

 ہینڑ؛ کی فائدے تے خطرے وچ وقتاں والے آنڑے دے لینڑ حصہ وچ دے تحقیق   ۔3

 فائدے؛ تے خطرے دے اناں تے متبادل دوجے دے لینڑ حصہ وچ دے تحقیق   ۔4

 گا؛ جائے کیتا تحفظ کیدے دا نوعیت جین تے رازداری تواڈی   ۔5

 جاوے۔ کیتا رابطہ نال کدے ورگے سواالں   ۔6

 :گے کراں وضاحت وی دی گل اس اسی تے ہوے اطالق قابل جداں

 گا؛ کرے کونڑ خرچ دا عالج نال وجہ دی ہونڑا زخمی دوران کے تحقیق تواڈے   ۔1

 ہاں؛ ےجاڑند نی ویلے اس اسی جہڑے امکان دا خطریاں اناں   ۔2

 ہے؛ سکدا جا کڈیا نال وجہ کس وچوں تحقیق نوں تساں   ۔3

 الگتاں؛ دیا لینڑ حصہ وچ تحقیق   ۔4

 گا؛ ہوے کی تے ہو کردے فیصلہ دا نکالں وچوں تحقیق تسی جے   ۔5

 ہو؛ دے جانڑ ورگے نتیجے نوے متعلق نال تحقیق تسی جدے   ۔6

 گا؛ جاوے کیتا شامل نو لوکاں کنے وچ تحقیق   ۔7

 ہو۔ سکدے لے حصے تسی وچ جنڑا مطالعے اختیاری وی کسے   ۔8

 

 اس  مطابق۔ دے قانوناں امریکی گی، ہوے دستیاب تے www.clinicaltrials.gov وضاحت دی آزمائش کلینکل اساں

 وچ سائٹ ویب زیادہ، تو زیادہ  جاوے۔ کیتی شناخت یتواڈ نال جدے لگی ہونڑ نی شامل معلومات ایڈی وچ سائٹ ویب

 ہو۔ سکدے کھوج نو سائٹ ویب اس ویلے وی کسی تسی  گا۔ ہوے شامل خالصہ اک دا نتیجیاں

http://www.clinicaltrials.gov/
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 مرکز تحقیقاتی دا کینسر ہچنسن فریڈ

 یونیورسٹی دی واشنگٹن

 فارم رضامندی جا چھوٹا لیڑندا حصہ وچ دے مطالعے تحقیقی اک

 !حقوق تواڈے

 وچ تحقیق اس تسی جے ہو۔ آزاد واسطے کہنڑا نا جا ہا تسی  ہے۔ نی الزمی لینڑا حصہ وچ تحقیق اس واسطے تواڈے

 تو کڑنا شروع) ہو سکدے روک انہو ویلے وی کسی تسی ہے۔ نی الزمی رہنڑا وچ اس واسطے تواڈے ہو لیندے حصہ

 گی۔ ہوے نی تبدیل نگہداشت طبی دی معمول تواڈی ہے۔ نی جرمانہ وی کوئی دا نکلنا جا کہنڑ نا ۔(وی پہلے

 نی متاثر حقوق قانونی تو وجہ دی کرن دستخط تے فارم تواڈے ہو، ہوندے زخمی جا بیمار ویلے دے تحقیق تسی جے

 لگے۔ ہونڑ

 وچ زبان انگریزی اتے نقل اک دی فارم اس لی تحقیق اس نو تساں ہو، ہوندے راضی واسطے لینڑ حصہ تسی جے

 گی۔ جاوے دتی نقل اک دی فارم رضامندی

 واسطے دے معلومات اوڑ

 رابطہ ویلے وی کسی __________________ تے ______________________ نال کنندہ تحقیق وڈے تسی

 وچ۔ بارے دے زخم متعلقہ دے تحقیق جا واسطے کرن سوال وچ بارے دے تحقیق ہو سکدے کر

 ہینسن کیرن ڈائریکٹر دی آفس ریویو ٹیوشنل انسٹی دے زمرک تحقیقاتی دا کینسر ہچنسن فریڈ تے 206-667-4867 تسی

 سوال وچ بارے دے حقوق اپنڑے تے طور دے کنندہ شریک دے تحقیق نو تساں جے ہو سکدے کر رابطہ وی نال

 ہوے۔ ضرورت دی پچھنڑ

 دستخط

 تسی اتے ہے، دتی کر وضاحت ورگے تحقیق توانو نے اساں ہے مطلب ادا ہو، کردے دستخط تے فارم اس تسی جے

  ہو۔ کردے اتفاق تے طور رضاکارانہ دا لینڑ حصہ وچ اس

 

_________________      _____________________________________________                     

        

 تاریخ   دستخط اتے ناں گیا کیتا پرنٹ دا کنندہ شریک

 ہوے ہوندا الگو جے نمائندہ، واال رکھن اختیار تے طور قانون جا

 

 

_________________________________________________________________                     

        

 ہوے ہوندا الگو جے رشتہ، نال کنندہ شریک دا نمائندہ والے رکھن اختیار تے طور قانون

 

 

 

_________________      _____________________________________________                     

        

 تاریخ  دستخط اتے نا گیا کیتا پرنٹ دا گواہ/مترجم
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