سادہ زبان کا بیان
ی
ی
یونیورسٹ آف میلبورن[
انسٹ ٹیوٹ بر ےائ گلوبل ہیلتھ * ،
]نوسل
پروجیکٹ :آپ کیےس ںہی؟

پروفیرس باربرا میکپیک (ذمہ دار محقق)
ٹیلیفون+61 3 83449299 :
ای میلni-info@unimelb.edu.au:
تعارف

دلچسٹ کا شکریہ۔ مندرجہ ذیل ے
می مزید معلومات
می آپ یک
می آپ کو پروجیکٹ ےک بارے ں
می حصہ لي ےن ں
اس تحقیق پروجیکٹ ں
ی
ے
چاہی ےک۔
فراہم کرے گا  ،تاکہ آپ فیصلہ
می حصہ لینا ں
کرسکی کہ کیا آپ اس تحقیق ں
ں
نکالی۔ آپ کیس بیھ اییس ں ے
بر ےائ کرم اس معلومات کو غور ےس ے
می سوال پوچھ سکن ںہی جس ےک
چی ےک بارے ں
پڑھن ےک ےلن وقت ں
ے
می مزید جاننا چاہن ںہی۔
نہی پائ یا اس ےک بارے ں
می آپ سمجھ ں
بارے ں
نہی لینا چاہن تو  ،آپ باااختیار ںہی ۔ اگر آپ شوے رشوع کردین ںہی تو ،
آپ یک رشکت رضاکارانہ ےہ۔ اگر آپ اس
شوےمی حصہ ں
ں
آپ کیس بیھ وقت رک سکن ںہی۔

می ےہ؟
یہ تحقیق کس بارے ں
اس تحقیق منصوئ کا بنیادی ہدف دنیا بھر می کووڈ۔ 19ے
وبائ مرض ےک معیشت  ،صحت اور صحت ےک متعلق نتائج اور دنیا بھر
ں
ے
لین ےک ےلن ڈیٹا اکٹھا کرنا ہ۔تحقیق می یہ دریافت کیا جائے
ے
جائزہ
کا
ات
ر
اث
پر
بہبود
و
فالح
مجمویع
یک
انوں
ر
گھ
اور
می موجود افراد
ں
ں
ے
ے
ر
ر
ے
می ان اثرات ےک معاشئ اور معاش حاالت وقت گزرئ ےک ساتھ کس طرح تبدیل
گا کہ یہ اثرات کتن بڑے ںہی اور مختلف ممالک ں
ی
ی
یونیورسٹ ےک نوسل انسٹ ٹیوٹ اینڈ اسکول آف پاپولیشن اینڈ گلوبل ہیلتھ یک مایل اعانت
منصوئ کو میلبورن
ہوئ ںہی۔ اس
ے
حاصل ےہ۔
کرن کو کہا جا ے
مجھ ےس کیا ے
ئ گا؟
لین پر ر ے
ر
شوےمی حصہ ے
معاش صورتحال اور
اض ہوجائ ںہی تو  ،آپ ےس آپ یک صحت یک صورتحال اور تندرسٹ ،
اگر آپ اس
ں
ے
ے
ے
می آپ کا
می سواالت ےک جوابات دین ےک لن کہا جائ گا۔ ہم توقع کرئ ںہی کہ اس شوے ں
کچھ پس منظر یک معلومات ےک بارے ں
ے
نہی لگ گا۔
 45-30منٹ ےس زائد وقت ں

برسطیکہ وہ آپ یک طرف ےس شوے ےک سواالت ےک جواب ے
می رشیک ہوسکن ںہی  ،ر
دین پر
آپ کیس اور یک طرف ےس بیھ اس شوے ں
رضامند اور ایسا ے
سنائی جن یک طرف ےس آپ
کرئ پر مجبور نہ ہو۔ ہمارا بھرپور مشورہ ےہ کہ آپ ان بیانات کو ان افراد کو پڑھ کر
ں
ے
جوابات دیں ےک اور رشکت ےک ےلن ان یک رضامندی حاصل کریں ۔
می معلومات ے
ہمی ای میل
ملن یک امید ےہ کہ وقت ےک ساتھ آپ ےک حاالت کس طرح بدلن ںہی۔ اگر آپ ں
اس مطالعہ ےس اس بارے ں
ے
ے
می حصہ لین ےک ںلن آپ ےس رابطہ
ایڈریس فراہم کرئ ںہی تو  ،ہم 31
ے
دسمی  2022تک ہر  3ماہ بعد ہوئ والآن الئن شوے ں
ے
کرسکن ںہی آپ ے
بغی اپنا ای میل پتہ فراہم کرئ  ،یا اس شوے
کن ں
چاہی اس شوے ں
جتٹ بار ں
می حصہ ےل سکن ںہی،۔ ہم ےس رابطہ ں
می حصہ ے
لین ےک ںلن آپ آزاد ںہی
می  ،اب یا مستقبل ں
ں
می ررسکت ےک ممکنہ فوائد کیا ہ ںی؟
اس رسوے ں
ے
منصوئ م ںی رشکت ےس براہ راست فائدہ اٹھائ ںی ےک  ،اور نہ یہ ہم آپ کو رشکت کي ےل
ہم وعدہ نہ ںی کر سکن کہ آپ اس تحقیقائ
ے
ے
ے
ے
ے
ادائیگ یا معاوضہ دیں ےک۔ آپ ےک جوابات  ،تاہم  ،کووڈ۔ 19ےس درپیش چیلنجوں ےس نمٹن ےک لن پالیسیوں ےک زیادہ موثر جوابات کا
باعث بن سکن ہ ںی۔
ممکنہ خطرات کیا ہ ںی؟
اس مطالےع ےس وابستہ خطرات م ںی رازداری کا ممکنہ نقصان شامل ےہ (مثال ےک طور پر اگر آپ ہم ںی ایک قابل شناخت ای میل
ایڈریس دین ہی اور ویب سائٹ ہیک ہوجائ ہ)۔ افراد یک شناخت ےک خطرے کو کم ے
کرئ ےک ل ںن  ،اس شوے ےک بارے م ںی آپ ےک
ں
ے
ی
غی شناخت شدہ شکل م ںی (دوشوں ےک ردعمل ےک ساتھ ساتھ)
ردعمل یونیورسٹ آف میلبورن م ںی واقع ایک محفوظ شور م ںی ں
ے
ے
محفوظ ک ںن جائ ںی ےک (اور کیس بیھ معلومات ےس جدا ہوں ےک  -جیےس ای میل ایڈرس) جو آپ یک شناخت کو ممکن بنا سکن
ے
ہوں۔مزید برآں  ،مطالےع ےک نتائج مجمویع شکل می  ،آبادی گروپوں اور ممالک ےک ےلن بتا ے
ئ جائ ںی ےک  ،ناکہ انفرادی طور پر ۔ اس
ں
منصوئ ےک ےلن شوے ےک ردعمل یک تعداد بہت زیادہ متوقع ہ  ،جس ےس حکومت یا ب ں ے
ی االقوایم ایجنسیوں ےک ذریعہ آپ ےک
ے
ے
ڑھن کا فیصلہ ے
مخصوص ردعمل کا پتہ لگا ے
ئ کا خطرہ اور بیھ محدود ہوجاتا ہ۔ تاہم  ،براہ کرم آ ےگ ب ے
کرئ ےس پہل ان پر غور کریں۔
ے
ر
ر
معاش اثرات ےک بارے م ںی سواالت ےک جوابات دی ےن یک وجہ ےس آپ کو
معاشئ  ،صحت اور
یہ بیھ ممکن ےہ کہ کووڈ۔ 19ےک
ے
ے
افرسدیک یا تکلیف کا احساس ہو۔ ان حاالت م ںی  ،ہم تجویز کرئ ہ ںی کہ آپ اپن عالق م ںی موجود کمی ی
ونٹ یا شکاری تنظیموں یک
ے
رسائ حاصل کرسکن ہ ںی۔
فراہم کردہ امدادی خدمات حاصل کریں۔ آپ ٹیلیفون ےک ذریعہ بیھ ان خدمات تک

کیا مجھے حصہ لینا ےہ؟
دستیدار ہوسکن
نہ ںی۔ رشکت مکمل طور پر رضاکارانہ ےہ۔ آپ کیس بیھ وقت ذمہ دار محقق پروفیرس باربرا میک پیک کو لکھ کر
ے
ے
ہ ںی (رابےط یک تفصیالت ےک ےلن نیچ دیکھ ںی)۔ تاہم  ،ہم آپ ےک فراہم کردہ ڈیٹا کو غ ںی معینہ مدت تک یک اطالع تک برقرار رکھ ںی ےک
جب تک آپ ے
ہمی متلع نہ کر دیں۔ اس یک وجہ یہ ےہ کہ کووڈ۔19ےک اثرات بہت سالوں تک جاری رہ سکن ہ ںی
اپٹ
ے
دستیداری ےس ں
ے
ے
ے
ہوئ وال تجرئ ےس کیا جاسکتا ہ۔ہم ے
قانوئ اور ریگولی ییی
اپٹ
ہوئ وال واقعات کا انتظام اس وبا ےک دوران حاصل
اور مستقبل م ںی
ے
ے
ے
ے
ےضوریات یک تعمیل ےک ںلن بیھ آپ ےک ردعمل کو برقرار رکھ ںی ےک۔ ہم قانون ےک تحت تحقیق ےک مقاصد ےک لن  ،یا مفاد عامہ یک
ے
کھی ےک) دوشوں کو بتا سکن ہ ںی۔
وجوہات یک بناء پر آپ ےک گمنام جوابات (جو آپ یک شناخت کو راز ر ں
کیا می اس پروجیکٹ ےک نتائج ےک بارے می آگاہ کیا جا ے
ئ گا؟
ں
ں
آن الئن شوے ےک جواب ےک بعد  ،اس تحقیقائ مطالےع ےک منتخب کردہ مرتب نتائج اور چارٹ آپ کو اس ویب سائٹ ےس براہ راست
قابل رسا ہوں ےےک۔ اس ےک عالوہ  ،اس مطالےع ےک اعداد و شمار پر ے
مبٹ تجزئ سائنیس جرائد  ،پیشہ ورانہ کانفرنسوں ،مخترص پالییس

ے
ی اور اختیاری ایڈ ےک ٹکڑوں ےک طور پر شائع کن جا ے
ئ یک امید یک جائ ہ ۔ ان مضام ں ے
مضام ں ے
رسائ اس ویب سائٹ ےک لنکس ےک
ی تک
ں
ے
ے
ذریعہ بیھ دستیاب ہویک۔
م ںیے بارے م ںی معلومات کا کیا ہوگا؟
ے
ہم آپ ےک فراہم کردہ ڈیٹا کو غ ںی معینہ مدت تک برقرار رکھ ںی ےک ۔ اس یک وجہ یہ ےہ کہ کووڈ۔19ےک اثرات بہت سالوں تک جاری
ے
ے
ے
ہوئ وال تجرئ ےس کیا جاسکتا ہ۔ہم ے
قانوئ
اپٹ
ہوئ وال واقعات کا انتظام اس وبا ےک دوران حاصل
رہ سکن ہ ںی اور مستقبل م ںی
ے
ے
ے
اور ریگولی ییی ےضوریات ےک تحت بیھ آپ ےک ردعمل کو برقرار رکھ ںی ےک۔ ہم تحقیق ےک قانون ےک مقاصد ےک تحت  ،یا مفاد عامہ یک
وجوہات یک بناء پر آپ ےک گمنام جوابات تک (جو آپ یک شناخت کو راز رکھی ےےک) دوشوں کو ے
رسائ دے سکن ہ ںی۔
ں
افراد یک شناخت ےک خطرے کو کم ے
ی
ورسٹ آف میلبورن م ںی واقع ایک
کرئ ےک ل ںن  ،اس شوے ےک متعلق آپ ےک ردعمل یونی
ے
ے
غی شناخت شدہ شکل م ںی محفوظ ک ںن جائ ںی ےک (اور کیس بیھ معلومات ےس جدا ہوں ےک  -جیےس ای میل
محفوظ شور م ںی ں
ے
ے
ی
می ان ردعمل کو متنظم کیا جائ گا۔
ایڈرس) جو آپ یک شناخت کو ممکن بنا سکن ہوں اور نوسل
انسٹ ٹیوٹ یک ایک ٹیم یک نگرائ ں

م ںی مزید معلومات کہاں ےس حاصل کرسکتا ہوں؟
منصوئ ےک بارے م ںی مزید معلومات چاہن ہ ںی تو  ،براہ کرم ذمہ دار محقق پروفیرس باربرا میک پییک
اگر آپ اس
ے
(ٹیلیفون +61 3 83449299:ای میل  )ni-info@unimelb.edu.auےس رابطہ کریں۔

اگر مجھے اس پراجیکٹ ےک بارے می ے
کوئ خدشات ہ ںی تو م ںی کس ےس رابطہ کرسکتا ہوں؟
ں
ی ریرسچ اایتھکس کمی یٹ ے
ی
ورسٹ یک ہیوم ں ے
منصوئ ےک
ئ منظور کیا ےہ۔ اگر آپ کو اس تحقیق
منصوئ کو میلبورن یونی
اس تحقیق
ے
ے
ے
انعقاد ےک بارے م ںی کوئ خدشات یا شکایات ہ ںی  ،جس پر آپ تحقیقائ ٹیم ےک ساتھ تبادلہ خیال نہ ںی کرنا چاہن تو  ،آپ مینیجر ،
ورسٹ ،وی ے
ی
ی
ہیوم ں ے
آئ ش ،3010ٹییل فون +61 383442073:
انٹیگریٹ ،میلبورن یونی
ی ریرسچ ایتھکس  ،ریرسچ ایتھکس اینڈ
ےس رابطہ کرسکن ںہی۔
ای میلHumanEthics-complaints@unimelb.edu.au :
ے
تمام شکایات کو صیغہ راز می رکھا جا ے
مہربائ ریرسچ ٹیم کا نام یا ریرسچ پروجیکٹ کا نام یا
ئ گا۔ کیس بیھ خط و کتابت م ںی بر ےائ
ں
نمی فراہم کریں۔
ایتھکس  IDے
ی
نوسل ی
ورسٹ ےک اسکول آف پاپولیشن اینڈ گلوبل ہیلتھ م ںی واقع ےہ ۔
انسٹ ٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ :میلبورن یونی
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institude-for-global-health/about-us/about)the-nossal-institude
انسٹ ٹیوٹ بر ےائ گلوبل ہیلتھ کا نام ش گوستاو نوسل ےک طٹ تحقیق کو صحت می منتقل ے
ی
کرئ ےک عزم ےک اعزاز م ںی رکھا گیا
نوبل
ں
ے
ے
ے
ی
ی
انسٹ ٹیوٹ کا مشن عمیل
انسٹ ٹیوٹ کا قیام  2006م ںی غ ںی محفوظ کمیونٹ ںی یک صحت عامہ یک حمایت ےک لن کیا گیا تھا۔
ےہ ۔
ے
ے
ے
صحت ےس متعلق عرص حاض امور پر عمیل تحقیق  ،سیکھن اور ترقیائ ردعمل ےک ذریےع صحت ےک نظام ےک معیار ،رسائ اور
جامعیت کو مستحکم کرنا ےہ۔

