سادي ٻولي ۾ وضاحت
[نوسل انسٽيٽيوٽ براء گلوبل هيلٿ ،يونيورسٽي آف ميلبورن]
پروجيڪٽ :توهان ڪيئن آهيو؟
پروفيسر باربرا ميڪ پيڪ (تحقيق جو ذميوار)
ٽيليفون نمبر؛ +61 3 83449299
اي ميل ايڊريسni-info@unimelb.edu.au:
تعارف
هن تحقيقي پروجيڪٽ ۾ حصو وٺڻ الء توهان جي مهرباني .هيٺ ڏنل لکت توهان کي منصوبي بابت وڌيڪ معلومات فراهم ڪندو ،
انهي ڪري ته توهان اهو فيصلو ڪري سگهو ته ڇا توهان انهيء تحقيق ۾ حصو وٺڻ چاهيندا.
مهرباني ڪري هن معلومات کي ڌيان سان پڙهڻ الء وقت لڳايو .توهان ڪنهن به اهڙي ڳالهه بابت سوال پڇي سگهو ٿا جيڪو توهان
نٿا سمجهي سگهو يا وڌيڪ ڄاڻڻ چاهيو ٿا.
توهان جي شموليت رضاڪارانه آهي .جيڪڏهن توهان حصو وٺڻ نٿا چاهيو  ،توهان تي ڪابه زبردستي ناهي .جيڪڏهن توهان
سروي ۾شرڪت ڪري چڪا آهيو ،ته به توهان ڪنهن به وقت بند ڪري سگهو ٿا.
هي تحقيق ڇا جي باري ۾ آهي؟
تحقيقاتي منصوبي جو بنيادي مقصد اقتصادي ۽ صحت جي نتيجن تي  COVID-19جي وبائي مرض جي اثرن جو جائزو وٺڻ ۽ دنيا
جي ماڻهن ۽ گهرن جي مجموعي فالح وبهبود تي اثر ڪندڙ معلومات گڏ ڪرڻ آهي .تحقيق ۾ اها خبر پوندي ته اهي اثرات ڪيترا
وڏا آهن .۽ ٻين مختلف ملڪن ۾ انهن اثراتن جا ،سماجي ۽ معاشي حالتون وقت گذرڻ سان ڪيئن بدلجن ٿيون .هن منصوبي کي ميلبورن
يونيورسٽي جي نوسل انسٽيٽيوٽ ۽ اسڪول جي پاپوليشن ۽ گلوبل هيلٿ جي ذريعي مالي معاونت ڪئي وئي آهي.
مون کي ڇا ڪرڻ جو چيو وڃي؟
اگر توهان هن تحقيق ۾ حصو وٺڻ الءِ رضامند ٿي ٿا وڃو ،توهان کي توهان جي صحت جي حالت ۽ فالح  ،اقتصادي حالت ۽ ڪجهه
نظرياتي معلومات بابت سوالن جا جواب ڏيڻ الءِ چيو ويندو .اسان اميد ڪريون ٿا ته هي سروي توهان جي وقت جا  45-30منٽن کان
وڌيڪ نه وٺندي.
توهان ڪنهن ٻئي جي طرفان به حصو وٺي سگهو ٿا ،پر شرط اها آهي ته اهو ماڻهوتوهان جي طرفان سروي جي سوالن جا جواب
ڏيڻ الء راضپو ڏيکاري ۽ ائين ڪرڻ تي مجبور نه هجي .اسان ڀرپور قسم جي ضالح ڏيون ٿا ته توهان اهي بيان انهن ماڻهن کي
پڙهايو جن جي طرفان توهان جواب ڏيندا ۽ حصو وٺڻ الءِ انهن جي رضامندي وٺندا.
هن مطالعي مان اها معلومات ملڻ جي اميد آهي ته وقت گذرڻ سان توهان جا حاالت ڪيئن بدلجن ٿا .جيڪڏهن توهان اسان کي هڪ
اي ميل پتو فراهم ڪندو ته اسان  31ڊسمبر  2022تائين هر  3مهينن بعد مستقبل جي آن الئن سروي ۾ حصو وٺڻ الء توهان سان
رابطو ڪري سگهون ٿا .توهان جيتري دفعا چاهيو هن مطالعي ۾ حصو وٺي سگهوٿا .اسان کان رابطي کان بغير پنهنجي اي ميل جو
پتو مهيا ڪرڻ ،اڄ يا مستقبل ۾ ڪڏهن به هن سروي ۾ حصو وٺڻ الء توهان آزاد آهيو.

هن سروي مان ڪهڙا فائدا ممڪن آهن؟
اسان واعدو نٿا ڪري سگهون ته توهان هن تحقيقاتي منصوبي ۾ شرڪت کان سڌو سنئون فائدو وٺندا ۽ نه ئي اسين توهان
کي شرڪت جي ادائيگي يا معاوضو ڏينداسين .تنهن هوندي ،توهان جا جواب شايد  COVID-19پاران پيش ڪيل چئلينجن
کي منهن ڏيڻ الء وڌيڪ مؤثر پاليسي جي جوابن جا سبب بڻجي سگهن ٿا.
ڪهڙا خطرا ممڪن آهن؟
هن مطالعي سان الڳاپيل خطرن ۾ رازداري جي امڪاني نقصان شامل آهي (مثال طور جيڪڏهن توهان اسان کي هڪ
سڃاڻڻ وارو اي ميل پتو ڏيو ۽ ويب سائيٽ هيڪ ڪئي وئي) .ماڻهن جي سڃاڻپ جي خطري کي گهٽائڻ الء  ،توهان جي
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هن سروي جا جواب (ٻين سان گڏ) محفوظ ٿيل سرور ۾ محفوظ ڪيا ويندا ميلبورن يونيورسٽي جي سڃاڻپ ٿيل فارم ۾ (۽
اهي ڪنهن به معلومات کان پري ٿيل هوندا  -جهڙوڪ اي ميل پتي) شايد توهان کي واپس ڳولي سگهجي ٿو .وڌيڪ ،
مطالعي جا نتيجا مجموعي طور تي  ،آبادي گروپن ۽ ملڪن الء  ،۽ نه انفرادي طور تي ٻڌايا ويندا .هن منصوبي الء گڏ
ڪيل سروي جي جوابن جو تعداد وڏي پئماني تي جي ملڻ توقع آهي ،انهي جي ڪري سرڪار يا بين االقوامي ايجنسين
پاران توهان جو جائزو وٺڻ جي خطري کي اڃان محدود هوندو .مهرباني ڪري اڳتي وڌڻ جو فيصلو ڪرڻ کان پهريان
ضرور سوچيو.
اهو پڻ ممڪن آهي ته توهان  COVID-19جي سماجي  ،صحت ۽ اقتصادي اثرن بابت سوالن جا جواب ڏيڻ جي ڪري
غم يا پريشاني جي جذبات جو تجربو ڪري سگهو ٿا .انهن حالتن ۾  ،اسان ڪميونٽي جي تنظيمن طرفان ڏنل سهولتون يا
توهان جي عالئقي جي سرڪاري سهولتون ڳولڻ جي سفارش ڪريون ٿا .توهان شايد ٽيليفون ذريعي انهن خدمتن تائين
رسائي حاصل ڪري سگهو ٿا.
ڇا مونکي حصو وٺڻو آهي؟
نه ،شرڪت مڪمل طور تي رضاڪارانه آهي .توهان ڪنهن به وقت پنهنجي ذميدار محقق پروفيسر باربرا ميڪڪ کي
خط ذريعي ٻڌائي هٿ کڻي سگهو ٿا (رابطي جي تفصيل الء هيٺ ڏسو) جڏهن ته  ،اسان توهان جي طرفان فراهم ڪيل ڊيٽا
برقرار رکنداسين جيستائين توهان جي اڻ اعالنيل عرصي الء واپسي جو اطالع نه ملي .اهو ئي سبب آهي ته COVID-
 19جا اثر ڪيترن سالن تائين جاري رهي سگهن ٿا ۽ ايندڙ وقت تي ٿيندڙ واقعن جا انتظام هن تحقيق جي تجربي سان
ڪري سگهجي ٿي .اسان پنهنجي قانوني ۽ ريگيوليٽري گهرجن سان عمل ڪرڻ الء توهان جا جواب پڻ برقرار رکنداسين.
اسان قانون جي مطابق تحقيق جي مقصد کي سامهون رکي يا عوامي مفاد جي سببن جي ڪري توهان جي لڪايل جواب
(جيڪي اوهان جي سڄاڻپ کي راز ۾ رکن) ٻين کي ٻڌائي ڪري سگهون ٿا.
ڇا هن منصوبي جي نتيجن بابت آگاهي ڏني ويندي؟
هن تحقيقاتي مطالعي مان چونڊيل ٽيبل نتيجا ۽ چارٽ توهان کي سڌو سنئون هن ويب سائيٽ تي رسائي ڪرڻ محل حاصل
ٿيندا ،انهي کان عالوه  ،هن مطالعي جي معلومات تي مبني تجزيو سائنسي جرنل ۾ ۽پيش ڪيل پيشه ورانه ڪانفرنسون ۽
جيئن ته شارٽ پاليسي آرٽيڪلز ۽ اوپن ايڊ ٽڪڙا ۾ شايع ٿيڻ جي اميد آهي .انهن آرٽيڪلن تائين رسائي پڻ هن ويبسائيٽ
تي لنڪ ذريعي دستياب هوندي.
مون بابت معلومات جو ڇا ٿيندو؟
اسان توهان جي ڏنل معلومات کي تمام گهڻي عرصي تائين رکنداسين .اهو ئي سبب آهي ته  COVID-19جا اثر ڪيترن
سالن کان جاري رهي سگهن ٿا ۽ ايندڙ وقت تي ٿيندڙ واقعن دوران هن معلومات جي ظريعي تجربا ڪري سگهجن ٿا.
اسان قانون جي مطابق تحقيق جي مقصد کي سامهون رکي يا عوامي مفاد جي سببن جي ڪري توهان جي لڪايل جواب
(جيڪي اوهان جي سڄاڻپ کي راز ۾ رکن) ٻين کي ٻڌائي ڪري سگهون ٿا.
ماڻهن جي سڃاڻپ جي خطري کي گهٽائڻ الء  ،توهان جي هن سروي جا جواب (ٻين سان گڏ) محفوظ ٿيل سرور ۾ محفوظ
ڪيا ويندا ميلبورن يونيورسٽي جي سڃاڻپ ٿيل فارم ۾ (۽ اهي ڪنهن به معلومات کان پري ٿيل هوندا  -جهڙوڪ اي ميل
پتي) شايد توهان کي واپس ڳولي سگهجي ٿو.
مان وڌيڪ معلومات ڪٿان حاصل ڪري سگهان ٿو؟
جيڪڏهن توهان منصوبي بابت وڌيڪ ڄاڻ ڪرڻ چاهيندا ،ته مهرباني ڪري ذميوار محقق پروفيسر باربيرا ميڪ پيڪ
سان رابطو ڪريو (ٽيلي 83449299 3 61+ :اي ميل.)ni-info@unimelb.edu.au :
جيڪڏهن مون کي ڪجه منصوبي بابت خدشا آهن ته مان ڪنهن سان رابطو ڪري سگهان ٿو؟
هي تحقيقي منصوبو ميلبورن يونيورسٽي جي انساني ريسرچ اخالقي ڪميٽي پاران منظور ڪيو ويو آهي .جيڪڏهن توهان
کي هن تحقيقاتي منصوبي جي باري ۾ ڪا پريشاني يا شڪايت آهي ،جنهن تي توهان تحقيقاتي ٽيم سان بحث ڪرڻ نٿا
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چاهيو  ،توهان کي مينيجر  ،هيومن ريسرچ اخالقيات  ،ريسرچ اخالقيات ۽ سالميت  ،يونيورسٽي آف ميلبورن  ،وي آئي
سي  3010ٽيليفون نمبر 2073 8344 3 61+ :سان رابطو ڪري سگهو ٿا
اي ميل.HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au :
سڀني شڪايتن جو رازداري ۾ رکيو ويندو .ڪنهن به خط يا لکت ۾ ريسرچ ٽيم جو نالو يا تحقيقاتي منصوبي جو نالو يا
اخالقيات جو نمبر ضرورفراهم ڪريو.
* گلوبل هيلٿ آف نوسل انسٽيٽيوٽ :ميلبورن يونيورسٽي جي پاپوليشن ۽ گلوبل هيلٿ جي اسڪول ۾ واقع آهي.
(https://mspgh.unimelb.edu.au/centres-institutes/nossal-institude-for-global-health/about-us/about)the-nossal-institude

نوسل انسٽيٽيوٽ فار گلوبل هيلٿ جو نالو سرگستاو نوسل طبي تحقيق کي صحت ۾ تبديل ڪرڻ جي اعزاز جي عزم ۾رکيو
ويو آهي .هي انسٽيٽيوٽ  2006۾ قائم ڪيو ويو ته جيئن هو ڪمزور برادري جي عوام جي صحت جي بابت ساٿ ڏئي
سگهي .انسٽيٽيوٽ جو مشن صحت جي مسئلن تي عملي تحقيق  ،سکيا ۽ ترقياتي جوابن جي ذريعي صحت جي نظام جي
معيار  ،استحڪام ۽ شموليت کي مضبوط ڪرڻ آهي.
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