ਯੂਨ ੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱ ਫ਼ ਕੈਲ ੀਫ਼ੋਰ ਨੀਆ, ਸੈਨ ਫ਼��ਿਸਸਕੋ

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਪਾਤਰ ਦੇ

ਹੱ ਕ� ਦਾ ਿਬਲ
ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹੱ ਕ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱ ਕ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਖੋਜੀ ਅਿਧਐਨ 'ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਰੋਗੀ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱ ਕ ਇਹ ਹਨ:
1)

ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਅਿਧਐਨ ਕੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,

2)

ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਕਿਰਆ, ਦਵਾਈ, ਜ� ਉਪਕਰਨ ਿਮਆਰੀ
ਅਮਲ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਕਿਰਆ, ਦਵਾਈ, ਜ� ਉਪਕਰਨ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�,

3)

ਅਿਜਹੇ ਕੰ ਮ� ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ/ਜ� ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ�, ਮਾੜੇ ਅਸਰ�, ਜ� ਬੇਅਰਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ
ਜੋ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,

4)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਮ� ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਜ� ਿਕਸੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ� ਜ� ਨਹ�,

5)

ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪ� ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਅਿਧਐਨ 'ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਜ� ਬਦਤਰ ਿਕੰ ਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,

6)

ਅਿਧਐਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਆਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਐਨ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਮਲਣਾ,

7)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਣਾ ਿਕ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਿਚਿਕਤਸੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ,

8)

ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਿਬਲਕੁੱ ਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਿਧਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ
ਿਵਚਾਰ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱ ਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਧਐਨ 'ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ,

9)

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ,

10)

ਮ� ਅਿਧਐਨ 'ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਜ� ਨਹ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਦਬਾਉ ਤ� ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਖੋਜਕਾਰ ਜ� ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਤ� ਪੁੱ ਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਤ� ਅਲਾਵਾ, ਮ� ਇਨਸਾਨੀ ਖੋਜ

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�, ਜੋ ਖੋਜ ਪ�ੋਜੈ�ਕਟਸ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਮ� ਇੱ ਥੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�: (415) 476- 1814 ਸੋਮਵਾਰ ਤ� ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤ� ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤਕ,

ਜ� ਬਾਕਸ 0962, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆੱਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ, ਸੈਨ ਫ਼��ਿਸਸਕੋ, ਸੀ.ਏ. 94143, ’ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ ਿਲੱਖ ਕੇ।

ਤਰਜਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 476-1814 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

Researchers: If using the “short form” method of consent, affirm the following and obtain the
signatures below:
The elements of consent were presented orally on _________________(date).
_____________________________________ ____________________________________
Subject Signature
Witness Signature
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