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ے آپ کو پروجیکٹ ےک بارے میں مزید معلومات  يمیں حصہ ل پروجیکٹ   تحقیق  اس  نے میں آپ یک دلچسٹی کا شکریہ۔ مندرجہ ذیل می 

۔ 
ے
 فراہم کرے گا ، تاکہ آپ فیصلہ کرسکیں کہ کیا آپ اس تحقیق میں حصہ لینا چاہیں ےک

۔ آپ کیس بیھ ای ے ےک بارے میں سوال پوچھ سکن  ہیں جس ےک  برائے کرم اس معلومات کو غور ےس پڑھنے ےک لنے وقت نکالیں یس چیں

۔  پائے نہیں   سمجھ  بارے میں آپ یا اس ےک بارے میں مزید جاننا چاہن  ہیں  

۔ اگر آپ  کت رضاکارانہ ہے وع کردین  ہیں تو ،  شوے ۔ اگر آپ ہیں باااختیار حصہ نہیں لینا چاہن  تو ، آپ شوےمیں  اس آپ یک شر شر

۔ آپ کیس بیھ وقت رک سکن  ہیں   

  

؟   یہ تحقیق کس بارے میں ہے

 منصوئے کا بنیادی ہدف دنیا بھر میں اس 
اور دنیا بھر   نتائج   ےک متعلق، صحت اور صحت   یشتمعوبائے مرض ےک   19کووڈ۔  تحقیق 

۔ پر بہبود    فالح و  گھرانوں یک مجمویعد اور  افرا  موجود  میں  تحقیق میں یہ دریافت کیا جائے  اثرات کا جائزہ لینے ےک لنے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے

ئ  اور معاشر حاالت  وقت گزرئے ےک ساتھ کس طرح اثرات مختلف ممالک میں ان  اور  اثرات کتنے بڑے ہیں یہ گا کہ    تبدیل ےک معاشر

۔ اس منصوئے    ہیں
اسکول آف پاپولیشن اینڈ گلوبل ہیلتھ یک مایل اعانت   ڈ ایننوسل انسٹی ٹیوٹ  ےک  میلبورن یونیورسٹی کو ہوئ 

۔   حاصل ہے

 مجھ ےس کیا کرنے کو کہا جائے گا؟ 

 ہیں تو ، آپ ےس شوےمیں اس اگر آپ 
، معاشر صورتحال اور    تندرسٹ  صحت یک صورتحال اور   یک   آپحصہ لینے پر راضے ہوجائ 

 ہیں کہ اس شوے میں آپ ککچھ پس منظر یک معلومات ےک بارے میں سواالت ےک جوابات دینے ےک لنے کہا جائے گا۔ ہم تو 
  ا قع کرئ 

 گا۔  ائد منٹ ےس ز   30-45
ے
وقت نہیں لگ  

 



طیکہ وہ آپ یک طرف ےس شوےآپ کیس اور یک طرف ےس بیھ اس   یک ہوسکن  ہیں ، برسر   شوے ےک سواالت ےک جواب دینے پر میں شر

جن یک طرف ےس آپ   کر سنائیں   ن افراد کو پڑھپ ان بیانات کو ا مشورہ ہے کہ آبھرپور ۔ ہمارا  اور ایسا کرئے پر مجبور نہ ہو امند ضر 

کت ےک لنے ان یک رضامندی حاصل کریں ۔  اتجواب  اور شر
ے
دیں ےک  

۔ اگر آپ ہمیں ای میل    مطالعہ ےس اس بارے میں معلومات ملنے یک امید ہے اس  کہ وقت ےک ساتھ آپ ےک حاالت کس طرح بدلن  ہیں

 ہیں تو ، ہم 
آپ ےس رابطہ   لنں   آن الئن شوے میں حصہ لینے ےکہوئے وال ماہ بعد   3تک ہر   2022دسمیے   31ایڈریس فراہم کرئ 

ہیں میں حصہ آپ جتٹے بار چاہیں اس شوے   کرسکن  ہیں  ، یا اس شوے    ئے اپنا ای میل پتہ فراہم کر کنں بغیں ۔ ہم ےس رابطہ  ، ےل سکن 

  ےک لنں آپ آزاد ہیں  میں ، اب یا مستقبل میں حصہ لینے 

کت    میں  اس رسوے  ؟ یں ہ ا یکنہ فوائد ک مم ےک رسر

کت ےس براہ راست فائدہ اٹھائ یں منصوئے م  قائ  یکر سکن  کہ آپ اس تحق   یں وعدہ نہ ہم  ، اور نہ یہ یں شر
ے
کت   ےک کيلے  ہم آپ کو شر

 یادائ
ے

۔ آپ ےک جوابات ، تاہم ، ںی معاوضہ د  ا ی گ
ے
کا    تموثر جوابا  ادہ یےک ز  وں یسی ےس نمٹنے ےک لنے پال لنجوں ی چ شیدرپ   ےس  19کووڈ۔   ےک

۔ یں باعث بن سکن  ہ  

   ؟یں ہ  ا ی خطرات ک  ممکنہ

  لی م  یقابل شناخت ا  کی ا  یں کا ممکنہ نقصان شامل ہے )مثال ےک طور پر اگر آپ ہم  ی رازدار  یں مطالےع ےس وابستہ خطرات م اس

(۔ افراد یک  ہوجائ   کیسائٹ ہ  ب یاور و  یں ہ ن  ید  سیڈر یا  آپ ےک یں ، اس شوے ےک بارے م  نں شناخت ےک خطرے کو کم کرئے ےک ل ہے  

ےک ساتھ ساتھ(   ردعمل )دوشوں ےک یں شناخت شدہ شکل م غیں  یں محفوظ شور م ک یواقع ا  یں م  لبورن یآف م  ورسٹی یون ی  ردعمل

 )اور کیس  یں جائ نں ک   محفوظ
ے
  بیھ  ےک

ے
  بنا سکن    ممکن  کو   شناخت  آپ یک  و ج ( ایڈرس لی م  یا  ےسی ج -معلومات ےس جدا ہوں ےک

 ،   یں گروپوں اور ممالک ےک لنے بتائے جائ  ی، آباد  یں شکل م  برآں ، مطالےع ےک نتائج مجمویع  د ی۔مز ںہو 
ے
طور پر ۔ اس   یانفراد ناکہ ےک

ے ب  ا یمتوقع ہے ، جس ےس حکومت   ادہیتعداد بہت ز  منصوئے ےک لنے شوے ےک ردعمل یک  آپ ےک   عہی ےک ذر   وںیجنسی ا  االقوایم یں

 ب اور بیھ  مخصوص ردعمل کا پتہ لگائے کا خطرہ
ے
۔ تاہم ، براہ کرم آگ ۔ ں یکرئے ےس پہل ان پر غور کر   صلہی ڑھنے کا فمحدود ہوجاتا ہے  

ئ   19کووڈ۔ممکن ہے کہ    بیھ  ہی وجہ ےس آپ کو    یک   نے یسواالت ےک جوابات د  یں اثرات ےک بارے م ، صحت اور معاشر   ےک معاشر

 
ے

  یک   موںیتنظ   یشکار  ا ی  ونٹی یکم موجود   یں عالق  م  اپنے کہ آپ   یں کرئ  ہ  ز ی، ہم تجو  یں کا احساس ہو۔ ان حاالت م  فی تکل ا ی افرسدیک

۔ یں حاصل کرسکن  ہ ان خدمات تک رسائے  بیھ  عہیےک ذر  فون یل ی۔ آپ ٹ ں یکر   حاصلخدمات  ی فراہم کردہ امداد  

 

؟  نا یمجھے حصہ ل ا یک  ہے  

۔ آپ کیسیں نہ کت مکمل طور پر رضاکارانہ ہے دار ہوسکن     کیپ  ک یباربرا م  رس یوقت ذمہ دار محقق پروف  بیھ  ۔ شر کو لکھ کر دستیے

   یں رکھاطالع تک برقرار   یک مدت تک   نہ یمع   یں کو غ  ٹا ی(۔ تاہم ، ہم آپ ےک فراہم کردہ ڈ یں کھی د چ  یےک لنے ن  الت یتفص   )رابےط یک  یں ہ
ے
ےک

دار جب تک آپ اپٹے    یں رہ سکن  ہ  یےک اثرات بہت سالوں تک جار 19کووڈ۔   ہے کہ ہی وجہ  اس یک  ۔ہمیں متلع نہ کر دیں ےسی  دستیے

۔ہم اپٹے   سکتا جا   ا یتجرئے ےس کحاصل ہوئے وال انتظام اس وبا ےک دوران  ا ہوئے وال واقعات ک یں اور مستقبل م    ییی یگولیاور ر  قانوئے   ہے

ور  ۔  یں آپ ےک ردعمل کو برقرار رکھ بیھ لنں   ےک  لیتعم   یک   اتیضے
ے
  مفاد عامہ یک  ا یےک مقاصد ےک لنے ،   قی تحق قانون ےک تحت  ہمےک

  کو   شناخت آپ یک  و جبناء پر آپ ےک گمنام جوابات ) وجوہات یک 
ے
۔ یں سکن  ہکو بتا  ( دوشوں  راز رکھیں ےک  

گا؟   آگاہ کیا جائے   یں ےک نتائج ےک بارے م  کٹ ی اس پروج یں م ا یک   

سائٹ ےس براہ راست   ب ینتائج اور چارٹ آپ کو اس و   مرتبمطالےع ےک منتخب کردہ  قائ  یالئن شوے ےک جواب ےک بعد ، اس تحق آن

۔ اس ےک عالوہ ، اس مطالےع ےک اعداد و شمار پر مبٹے 
ے
  یسیمخترص پال،  رنسوںورانہ کانف  شہیجرائد ، پ سائنیس ئ  تجز قابل رسا ہوں ےک



ے مضام ے ۔ ان مضامہے   جائ   یک   د یام  جائے یک   نں شائع ک  ےک ٹکڑوں ےک طور پر  ڈ یا  یار یاور اخت یں سائٹ ےک لنکس ےک   ب یاس و  تک رسائے   یں

  ابیدست  بیھ   عہیذر 
ے

۔ ہویک  

ہوگا؟   ا یمعلومات کا ک  یں بارے م  ےیں م  

   یں رکھمدت تک برقرار   نہی مع  یں کو غ  ٹا یہم آپ ےک فراہم کردہ ڈ 
ے
  یبہت سالوں تک جار ےک اثرات  19کووڈ۔   ہے کہ  ہیوجہ   اس یک   ۔ ےک

۔ہم اپٹے  سکتا جا  ا ی تجرئے ےس کحاصل ہوئے وال انتظام اس وبا ےک دوران  ا ہوئے وال واقعات ک یں اور مستقبل م یں رہ سکن  ہ   قانوئے  ہے
ور  ی یی یگول یاور ر  ۔   یں آپ ےک ردعمل کو برقرار رکھ بیھ تحت ےک  اتیضے

ے
  مفاد عامہ یک   ا ی،   تحتمقاصد ےک   قانون ےک ےک قی تحق ہم ےک

   کو   شناخت  آپ یک  و )ج تک  بناء پر آپ ےک گمنام جوابات وجوہات یک 
ے
۔ یں سکن  ہ رسائے دےکو ( دوشوں  راز رکھیں ےک  

  کیواقع ا  یں م  لبورنیآف م  ورسٹی یون ی  آپ ےک ردعملمتعلق ، اس شوے ےک  نں شناخت ےک خطرے کو کم کرئے ےک ل افراد یک    

 )اور کیس   یں جائ  نں محفوظ  ک   یں شناخت شدہ شکل م غیں   یں محفوظ شور م
ے
  بیھ ےک

ے
  لی م  یا  ےسی ج -معلومات ےس جدا ہوں ےک

 میں   میٹ  ک یا  یک   وٹیٹ نوسل انسٹی اور   ممکن بنا سکن  ہوں   کو   شناخت   آپ یک  و ( جایڈرس
۔ جائے گا  ا یکنظم  مت   ردعمل کو  انیک نگرائے  

معلومات کہاں ےس حاصل کرسکتا ہوں؟   د یمز  یں م  

ک یی پ ک یباربرا م  رس یتو ، براہ کرم ذمہ دار محقق پروف  یں معلومات چاہن  ہ د ی مز   یں منصوئے ےک بارے ماس  آپ  اگر   

    )ٹ یل یفون :83449299 3 61+ ا ی  می ل ni-info@unimelb.edu.au( ےس رابطہ کر ی ں۔

 

کس ےس رابطہ کرسکتا ہوں؟   یں تو م یں خدشات ہ  کوئے   یں ےک بارے م کٹیمجھے اس پراج  اگر   

ے ومیہ یک   ورسٹی یونی لبورن یمنصوئے کو م   ق  ی تحق اس ۔ اگر آپ کو اس تحق  ا یئے منظور ک  ٹی ی کماایتھکس   رسچ یر   یں منصوئے ےک    ق  یہے

،    جر ینیتو ، آپ م   کرنا چاہن    یں نہ  الیےک ساتھ تبادلہ خ  میٹ  قائ  ی ، جس پر آپ تحق یں ہ  اتیشکا  ا یخدشات   کوئے   یں انعقاد ےک بارے م

ے ومیہ +  61 383442073فون :   یلی ٹ،  3010وی آئے ش ،  ورسٹی یون ی  لبورنی، م اینڈ انٹیگریٹی  ایتھکس رسچ ی، ر   ایتھکس رسچی ر   یں  

   ۔سکن  ہیں ےس رابطہ کر  

HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au    : ا ی  میل            

      ا یکا نام   کٹ یپروج  رسچ یر   ا یکا نام   می ٹ رسچ یر  برائے مہربائے  یں خط و کتابت م   بیھ جائے گا۔ کیس میں رکھا راز  کو صیغہ  اتیتمام شکا 

 ایتھکس  ID ۔ں یفراہم کر نمیے 

   ۔واقع ہے  یں م   لتھی گلوبل ہ  نڈ ی ا  شنیےک اسکول آف پاپول ورسٹی یونی  لبورنی م  : لتھی فار گلوبل ہ وٹیٹ  نوسل انسٹی 

(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institude-for-global-health/about-us/about-

the-nossal-institude)   

  رکھا گیا   یں کرئے ےک عزم ےک اعزاز م  منتقل  یں کو صحت م  قی تحق  کا نام ش گوستاو نوسل ےک طٹے   لتھیبرائے گلوبل ہ   وٹیٹ  نوبل انسٹی 

ے ونٹیمحفوظ کم   یں غ یں م  2006 امیکا ق  وٹیٹ  ۔ انسٹی  ہے    عمیلکا مشن    وٹیٹ  تھا۔ انسٹی  ا یگ   ا یےک لنے ک ت یحما  صحت عامہ یک  یک   یں

رسائے اور  ،  ار یصحت ےک نظام ےک مع ےعی ردعمل ےک ذر   ائ  یاور ترق  کھنے ی، س   قی تحق امور پر عمیلعرص حاضے صحت ےس متعلق  

۔   جامعیت  کو مستحکم کرنا ہے  
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