یہ ایسے تحقیقی شرکت کنندگان کے لیے تحریری رضامندی دستاویز کی مختصر شکل ہے
جو __________________ زبان بولتے ہیں
اس دستاویز کو الزما ً ایسی زبان میں لکھا جانا چاہیے
جسے تحقیق کے شرکت کنندگان سمجھ سکیں
تحقیق میں شامل ہونے کے لیے رضامندی
آپ سے ایک تحقیقی مطالعہ میں شامل ہونے کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔
آپ کے اتفاق کرنے سے قبل ،تحقیق کار کیلئے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا ضروری ہے ) (iتحقیق کےمقاصد ،طریق کار
ق کار کے بارے میں؛ )(iiiتحقیق کے متوقع خطرات ،پریشانیاں ،اور فوائد ) (ivکسی ممکنہ تبادل
اور دورانیہ؛ )(iiکسی تجرباتی طری ِ
ق کار یا معالجات؛ اور ) (vیہ کہ کس طرح رازداری کو برقرار رکھا جائے گا۔
طری ِ
ضرورت پڑنے پر ،تحقیق کار کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی بتانا ضروری ہے ) (iضرر کی صورت میں دستیاب کوئی
معاوضہ یا طبی عالج ؛ )(iiغیر متوقع خطرات کے امکان؛ ) (iiiایسے حاالت جن میں تحقیق کار آپ کی شرکت کو روک سکتا ہے؛
)(ivاور آپ کے اِضافی اخراجات ؛ ) (vاگر آپ شرکت روکنے کا فیصلہ کریں تو کیا ہوتا ہے ؛ ) (viآپ کو کب ایسی نئی اطالعات
سے آگاہ کیا جائے گا جو تحقیق میں شرکت سے متعلق آپ کی رضامندی کو متاثر کر سکتی ہوں؛ اور ) (viiمطالعہ میں کتنے لوگ
شریک ہوں گے۔
اگر آپ شرکت کرنے پر رضامند ہیں تو  ،آپ کو اِس دستاویز کی ایک دستخط شدہ کاپی اور تحقیق کا ایک تحریری خالصہ دیا جانا
ضروری ہے۔
اگر تحقیق کے بارے میں آپ کے سواالت ہوں تو آپ _________________________ (تحقیق کنندہ کا نام) سے
______________________ (فون نمبر) پر کسی بھی وقت رابطہ کرسکتے ہیں۔
اگر تحقیق کے شرکت کنندہ کی حیثیت سے اپنے حقوق کے بارے میں آپ کے سواالت ہوں تو آپ کُک کاؤنٹی ہیلتھ انسٹی ٹیوشنل
ریویو بورڈ سے کام کے اوقات کے دوران  (312) 864-4821پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
اِس تحقیقی مطالعہ میں آپ کی شرکت رضاکارانہ ہے ،اور اگر آپ شرکت سے انکار کر دیں یا شرکت روکنے کا فیصلہ کریں تو آپ
پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا یا آپ فوائد سے محروم نہیں ہوں گے۔
اِس دستاویز پر دستخط کرنے کا مطلب ہے کہ ،آپ کو تحقیقی مطالعہ ،بشمول مذکورہ باال معلومات کی زبانی وضاحت کردی گئی ہے
اور یہ کہ آپ رضاکارانہ طور پر حصہ لینے پر آمادہ ہیں۔
_______________________
تحقیق کے شرکت کنندہ کا نام

__________________________ _________
تاریخ
تحقیق کے شرکت کنندہ کے دستخط

_______________________
مترجم کا نام

__________________________ _________
تاریخ
مترجم کے دستخط

