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ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਿਾ ਜਾ ਵਿਿਾ ਿੈ। ਅਵਿਐਨ ਦਾ 
ਵਸਿਲੇਖ ਿੈ: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

ਇਸ ਅਵਿਐਨ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਿੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਤ ਿੋਿ,ੋ ਖੋਜ ਕਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੇਠ ਵਲਵਖਆਂ (i) ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, 
ਕਾਿਜ ਵਿਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਵਮਆਦ; (ii) ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤਵਿਤ ਪਰਵਕਵਿਆਿਾਂ; (iii) ਕੋਈ ਅਵਜਿੇ ਖ਼ਤਿੇ, ਬੇਆਿਾਮੀਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਿੋਿ,ੇ 

ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ; (iv) ਕੋਈ ਿੋਿ ਸੂੰ ਭਾਵਿਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪਕ ਕਾਿਜ ਵਿਿੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜ; ਅਤੇ (v) ਿਾਜ਼ਦਾਿੀ ਵਕਸ ਤਿਹਾਂ ਕਾਇਮ ਿੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, 
ਅਤੇ (vi) ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਜਵੈਿਕ ਨਮ ਵਨਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਿੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿ ਿੀ ਿੈ। 

ਵਜੱਥੇ ਲਾਗ  ਿੋਿ,ੇ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਕਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਬਾਿੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਿੀ ਜ਼ਿ ਿੀ ਿੈ, ਵਕ (i) ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਜਾਂ 
ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਮਲੇਗਾ; (ii) ਅਚਾਨਕ ਅਣਵਚਤਿੇ ਖ਼ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ; (iii) ਉਿ ਿਾਲਾਤ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਤਵਿਤ ਖੋਜ ਕਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਿੋਕਣਾ 
ਪਏ; (iv) ਕੋਈ ਿਾਿ  ਖ਼ਿਚੇ ਜ ੋਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕਿਨੇ ਪੈਣ; (v) ਜੇ ਅਵਿਐਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਸੇਦਾਿੀ ਖ਼ਤਮ ਕਿਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ,ੋ ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ; (vi) ਜਦੋਂ 
ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਅਵਜਿੀਆਂ ਨਿੀਆ ਂਲੱਭਤਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱਵਸਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸਵਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਸਿ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿੋਣ; ਅਤੇ (vii) 

ਅਵਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵਕੂੰ ਨੇ ਲੋਕ ਿੋਣਗ,ੇ (viii) ਤੁਿਾਡੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮ ਵਨਆਂ ਦਾ ਿਪਾਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ, (ix) ਤੁਿਾਡੇ ਪਿਖ-ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਿੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਦੱਵਸਆ 

ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, (x) ਅਗਿ ਿੋ ਸਕੇ ਪਿਖ ਵਿੱਚ ਪ ਿੀ “ਵਜਨੋਮ” ਦੀ ਕਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ, ਅਤੇ (xi) ਅਗਿ ਪਿਖ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਕਵਲਵਨਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੀ 
ਿਵਜਸਟਿੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਿੈ ਜਾਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਸਵਿਮਤ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਲਵਖਤ ਿ ਪ ਵਿਚ ਸੂੰ ਖੇਪ ਸਾਿ 

ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਬਾਿੇ, ਇਸਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਿਆਿਾਂ, ਖ਼ਤਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਕੋਿਸਾਂ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ, ਤੌਖ਼ਲੇ ਜਾਂ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਨ ੂੰ  __________                                ____ 'ਤੇ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

ਤੁਸੀਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਿੁਣ ੇਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ______________            __________________ 'ਤੇ ਸੂੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਿੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਿੀਂ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਿ ਅਵਿਐਨ ਕਿਿਾਇਆ ਜਾ ਵਿਿਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਜ ੇਕੋਈ ਤੌਖਲੇ, ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ  ਿਨ, ਜਾਂ ਖੋਜ ਜਾਂ ਇਕ ਖੋਜ 

ਅਵਿਐਨ ਦੇ ਪਾਤਿ ਿੋਣ ਿਜੋਂ ਆਪਣ ੇਅਵਿਕਾਿ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਟੈਂਡਿਡ ਇਨਸਟੀਵਚਊਸ਼ਲ ਵਿਿੀਊ ਬੋਿਡ [Stanford 

Institutional Review Board (IRB)] ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿਕੇ (650)-723-5244 ਜਾਂ 1-866-680-2906 ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਅਵਜਿੇ ਜਾਣਕਾਿ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ੋਜੋ ਖੋਜ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਿਿ ਦਾ ਿੋਿ।ੇ ਤੁਸੀਂ Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, 

Palo Alto, CA 94306 ਨ ੂੰ  ਿੀ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਿਇੱੈਛਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਿਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ 
ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਜੁਿਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਿੋਏਗਾ ਨਾ ਿੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਵਮਲ ਿਿੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਨੁਕਸਾਨ ਿੀ ਿੋਏਗਾ। 

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਉਪਿ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜੋ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਿੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ, ਸਮੇਤ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਅਵਿਐਨ ਵਿੱਚ 

ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਿੇ ਿੋ। 
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____________________________________   ____________       ______________________________________      ____________ 

ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ        ਤਾਿੀਖ਼                   ਗਿਾਿ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ                           ਤਾਿੀਖ਼ 

(ਉਦਾਿਿਨ ਲਈ, ਸਟਾਫ, ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ, ਪਵਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿ) 

Signature of Participant                    Date                  Signature of Witness                          Date 

                                                                        (e.g., staff, interpreter, family member) 

ਪਿਖ ਤਵਿਤ ਪਾਤਿਾਂ ਦ ੇਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

 

ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਾਗੀਦਾਿ ਿੋਣ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਅਵਿਕਾਿ ਿੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਿਿੇ ਿਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਐਨ ਵਿਚ ਵਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਪਿ ਇਨਹ ਾਂ ਤਕ ਿੀ ਸੀਵਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ: 

 ਪਿਖ ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਿੋਣੀ; 

 ਵਕਸ ੇਮੈਡੀਕਲ ਪਿਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਰਵਕਵਿਆਿਾਂ ਅਤੇ ਿਿਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਜਾਂ 

ਵਕਸ ੇਯੂੰਤਿ ਬਾਿ ੇਵਿਸਤਾਿ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ; 

 ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਵਕਵਿਆਿਾਂ ਨਾਲ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਬੇਆਿਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਵਿਆਂ ਦਾ ਿਿਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ – ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਦੀ 

ਿਾਜਬ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਪਵਿਲਾਂ ਪਤਾ ਿੋਿੇ; 

 ਜੇ ਲਾਗ  ਿੋਿੇ, ਖੋਜ ਪਾਤਿ (ਸਬਜੈੈੱਕਟ) ਨ ੂੰ  ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਉਿ ਲਾਭ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿੋਏ, ਵਿਸਤਾਿ ਨਾਲ 

ਦੱਸਣਾ; 

 ਕੋਈ ਿੋਿ ਸੂੰਬੂੰ ਵਿਤ ਅਤੇ ਢੁਕਿੇਂ ਵਿਕਲਪ, ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਡਿਾਇਸਾਂ, ਜੋ ਖੋਜ ਪਾਤਿ ਨ ੂੰ  ਲਾਭ ਪਿੁੂੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿੋਣ, 

ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਿੇ ਦੱਸਣਾ; 

 ਪਿਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿੋਣ, ਤਾਂ ਉਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜੋ ਪਾਤਿ ਨ ੂੰ  ਵਮਲ ਸਕਦੇ ਿੋਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਢੂੰਗ 

ਬਾਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇ; 

 ਪਿਖ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਤਜ਼ਿਬੇ ਜਾਂ ਕਾਿਜ ਵਿਿੀਆਂ ਬਾਿ ੇਸਿਾਲ ਪੱੁਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ; 

 ਇਿ ਦੱਸ ਵਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿਖ ਵਿਚੋਂ ਬਾਿਿ ਿੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਿਮਤੀ ਵਕਸ ੇਸਮੇਂ ਿੀ ਿਾਪਸ 

ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਪਾਤਿ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਵਿਤਕਿ ੇਦੇ, ਅਵਿਐਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਸੇਦਾਿੀ ਖ਼ਤਮ ਕਿ ਸਕਦਾ ਿੈ; 

 ਸਵਿਮਤੀ ਫ੍ਾਿਮ ਦੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਅਤੇ ਤਾਿੀਖ਼ ਿਾਲੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ; ਅਤ ੇ

 ਵਬਨਾਂ ਵਕਸ ੇਜੋ਼ਿ, ਿੋਖੇ, ਕਪਟ, ਿਮਕੀ, ਜ਼ਬਿਦਸਤੀ, ਜਾਂ ਖੋਜ ਪਾਤਿ (ਮਿੀਜ਼) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈੋ ਖਾਸ ਪਰਭਾਿ ਪਾਏ 

ਵਬਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪਿਖ ਲਈ ਸਵਿਮਤ ਿੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਿੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਣਾ। 
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