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UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO 

ਪ੍ਰਯੋਗ-ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦ ੇ

ਹੱਕਾਾਂ ਦਾ ਬਿਲ 
 

ਹੇਠਾਾਂ ਦ ਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੱਕ ਹਰ ਉਸ ਦਿਅਕਤੀ  ੇ ਹਿੱਕ ਹਨ ਦਜਸਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਖੋਜ ਅਦਿਐਨ 'ਚ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਕਹਾ ਜਾਾਂ ਾ 

ਹੈ। ਪਰਯੋਗ-ਅਿੀਨ ਪਰਤੀਭਾਗੀ  ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਾਂ ਦ ਿੱਤੇ ਹਿੱਕ ਹੁੰ ੇ ਹਨ:  

1)  ਇਹ  ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਦਕ ਅਦਿਐਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ  ੀ ਕੋਦਿਿ ਕਰ ਦਰਹਾ ਹੈ,  

2)  ਇਹ  ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਦਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤ ੇਕੋਈ ਪਰਦਕਦਰਆ,  ਿਾ, ਜਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦਮਆਰੀ ਅਮਲ 'ਚ 

ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਰਦਕਦਰਆ,  ਿਾ, ਜਾਾਂ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਿਿੱਖਰਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, 

3)  ਅਦਜਹੇ ਕੰਮਾਾਂ  ੇ ਆਮ ਅਤ/ੇਜਾਾਂ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਜੋਖਮਾਾਂ, ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇ ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਜੋ 

ਖੋਜ  ੇ ਮਕਸ  ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ,  

4)  ਇਹ  ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਦਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਜੋਂ ਦਕਸ ੇਫ਼ਾਇ ੇ  ੀ ਉਮੀ  ਕਰ ਸਕ ਾ/ਸਕ ੀ ਹਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਅਤ ੇ

ਜੇ ਕਰ ਸਕ ਾ/ਸਕ ੀ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਦਕਹੜਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕ ਾ ਹੈ,  

5)  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਿ ਦਿਕਲਪਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਅਤ ੇਅਦਿਐਨ ਦਿਿੱਚ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ   ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ 

ਬੇਹਤਰ ਜਾਾਂ ਬ ਤਰ ਦਕੰਝ ਹੋ ਸਕ ੇ ਹਨ,  

6)  ਅਦਿਐਨ 'ਚ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਾਂ ਅਤ ੇਉਸ ੀ ਦਮਆਰ  ੇ  ੌਰਾਨ ਅਦਿਐਨ ਨਾਲ 

ਸਬੰਿਤ ਦਕਸ ੇਸਿਾਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਿੱਛਣ  ੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਮਲਣਾ,  

7)  ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਿੱਦਸਆ ਜਾਣਾ ਦਕ ਕੋਈ ਜਦਿਲਤਾਿਾਾਂ ਪੈ ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਕਸ ਦਕਸਮ  ਾ ਦਚਦਕਤਸਕੀ ਇਲਾਜ 

ਉਪਲਬਿ ਹੈ,  

8)  ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦਬਲਕੁਿੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਅਦਿਐਨ ਿੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅ  ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰ ੇਆਪਣਾ ਦਿਚਾਰ 

ਬ ਲਣਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ  ੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਅਦਿਐਨ 'ਚ ਦਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ੀ,  

9)  ਸਦਹਮਤੀ ਫਾਰਮ  ੀ  ਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਦਮਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਾਪੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, 

10)  ਕੀ ਤੁਸੀ ਾਂ ਅਦਿਐਨ 'ਚ ਦਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹੋ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ੇ ਹੋਏ  ਬਾਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਣੋਾ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਿਐਨ ਡਾਕਿਰ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਿੱਸੇਗਾ ਦਕ, ਕੀ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਨ ੂੰ  ਫ ਡ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਐਡਧਿਧਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) 

ਦਆੁਰਾ ਧਨਯੂੰਧਰਰਰ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਫੈਡਰਲ ਫ ਡ, ਡਰੱਗ, ਐਡਂ ਕੋਸਿਧੈਟ੍ਕਸ ਐਕਟ੍ (Federal 

Food, Drug, and Cosmetic Act, FD&C Act) ਦੇ ਰਧਹਰ ਐਫਡੀਏ ਦਆੁਰਾ ਧਨਯੰਦਤਰਤ ਹੈ, ਐਫਡੀਏ ਅਧਿਐਨ 

ਧ ੱਚ ਰੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਰਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਰ ੇਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

________________________________ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖੋਜਕਾਰ ਜਾਾਂ ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛਣੇ ਚਾਹੀ ੇ ਹਨ। ਇਸ ੇ 

ਅਦਤਦਰਕਤ, ਰੁਸੀ ਂਸੂੰਸਥਾਗਰ ਸਿੀਧਖਆ ਬੋਰਡ (Institutional Review Board, IRB) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ, ਜੋ ਖੋਜ ਪਧਰਯੋਜਨਾ ਾਂ ਧ ੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਰ ਹੈ।  ਰੁਸੀ ਂਆਈਆਰਬੀ ਦੇ ਦਫਰਰ ਸੋਿ ਾਰ 

ਰੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਾਰ ਸ ੇਰੇ 8:00  ਜੇ ਰੋਂ ਸ਼ਾਿ 5:00  ਜੇ: (415) 476-1814 ‘ਰ ੇਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ UCSF Human 
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Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 94143, 

‘ਰੇ ਧਚੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ irb@ucsf.edu ‘ਰੇ ਈਿੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

 

ਅਨੁਿਾ ਾਾਂ ਉਿੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ (415) 476-1814 ‘ਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ irb@ucsf.edu ‘ਰੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ। 


