
 
 

 پر رضامندی   اشاعت اور معلومات کی  شرکت 
 کے لئے  اور ان کے والدین/سرپرست    کے بچوں سال کی عمر   13 سے   9

 سروے ات کانوجوانوں پر اثر
 

اینڈ  یوتھ   چلڈرن   جوابات   کے ان ،  ے ہ  کی اجازت دی لینے حصہ  میںسروے"    کا  اثرات  پراپنے بچے کو "نوجوانوں  نے میں
عالقے میں  کی طرف سے ) CIWانڈیکس ( ویلبینگ کینیڈا یونیورسڻی میں  واڻر لو اور     )CYPT(  پالننگ  ڻیبل آف واڻرلو ریجن

 .جمع کیے جا رہے ہیں کوشش کرنے کے لئے  یبنانے کبہتر  زندگی ی تمام بچوں اور نوجوانوں ک
  اس طرح  یں گے. تمام نتائجرہ جوابات خفیہ ان کے   اور   ہے رضاکارانہ مکمل طور پر  شرکت   یہ کہ  ا ہوںا/سمجھتی میں سمجھت 

ے  جا  پوچھا نہیں سروے کے دوران کسی بھی وقت ان کا نام یا پتہ ۔  ہو نہ  ظاہر  میرے بچے کی شناخت کہ   مرتب کیے جائیں گے
تمام   یہہوں کہ    ا/سمجھتیسمجھت میں  جواب نہیں دینا چاہتے ہیں.اسکا  وه   اگرکسی بھی سوال کو چھوڑ سکتے ہیں . وه  گا

کہ بچوں اور   ا ہےسکت ا جا  بہتر سمجھ اتنا جمع کی جاتی ہیں ،  معلومات  ه دازی جتنی   کہ  یںہ  ےجا رہ   ےپوچھ لئے  س ا سواالت  
کوئی معروف   کسی قسم کے    و میرے بچے کی وجہ سےاس سروے میں شرکت ککی ہے.  کس طرح  نوجوانوں کے لئے زندگی  
 یا متوقع خطرات نہیں ہیں.

تو وه سروے جمع نیہں  ہےکرتا فیصلہ لینے کا واپس ی شرکت کو پن لینے اور ا نہ میں حصہ     اس میرا بچہ اگر  سروے  دوران
جاننے کا  یہ  کیونکہ ہمارے پاس  ، گا اس کی رضامندی کو ختم کرنا ممکن نہیں ہونے کے بعد ا کر  کا جواب جمع سروے    .ے کرا ٰ

فائل کو کم از کم    یہیں. ہم سروے کے جوابات کے اعداد و شمار ک کے  جوابات آپ کے بچے   کہ کونسے کوئی طریقہ نہیں ہے 
کر دیا جاتا   عئ ضااعداد و شمار کو  متعلقہ کے مطابق تمام پالیسی سال کے لئے رکھیں گے. اس کے بعد، واڻرلو یونیورسڻی 10

  یہ خالصہ آپ   بعد رپورٹ مکمل ہونے کے وے کے نتائج ایک خالصہ رپورٹ بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ ہے. سر
 دستیاب ہو  گا. ویب سائٹ پر  کی CYPTاور آپ کے بچے کے لئے 

 
 یونیورسڻی میں کینیڈا  واڻرلوں  بشمول   ان کے شراکت دارواپنے بچے کے جوابات اور  اس معلومات کو   کو   CYPTمیں نے 
 جازت دی ہے ۔ لکحنے کی ا رپورٹ اور  استعمال کی  ساتھ  کے  )  CIWانڈیکس ( ویلبینگ 

 
 : کی روشنی میںمعلومات  دی گئی مندرجہ باال

 
، اور اس معلومات کے   بےکسی بھی دعوے ، مطال اپنے  کو )CYPT( چلڈرن اینڈ  یوتھ پالننگ  ڻیبل آف واڻرلو ریجن میں 

. میں اس کے ساتھ مندرجہ ذیل استعمال  سے بری کرتا/کرتی ہوں  کارروائی   نتیجے میں کسی بھی قسم کے نتائج کیاستعمال کے 
معلومات کے استعمال ، جمع کرنے، محفوظ، اور تلف کرنے کی اجازت دیتا  میرے بچے کی طرف سے فراہم کرده   کے لئے 

 ہوں: دیتی /
واڻر لو ریجن میں بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کرنے   )1(

 . کے لئے 
شناخت شده کمی کو  کی رپورٹ تیار کرنے کے لئے ، اور  بچوں اور نوجوانوں کی ضروریات   )2(

 کرنے میں مدد لینے کے لۓ.  دور
کی طرف سے بچوں اور نوجوانوں کی  ) CIWانڈکس ( ویلبینگ واڻرلو یونیورسڻی میں کینیڈا  )3(

 پر مزید تحقیق کرنے کے لئے. بہتر  زندگی 
 

لی  سے منسلک صفحے پر معلومات پڑھ کے فارم   رضامندی اور معلومات کی اشاعتہوں کہ میں نے اس  کرتی/میں تصدیق کرتا
اثرات کے سروے  سے متعلق ان شرائط کو  میں نوجوانوں پر . کو سمجھ لیا ہے معلومات کے مجوزه استعمال  سروےاور    ہیں

 ہوں ۔  کرتی/اور قبول کرتا سمجھتی/سمجھتا
 

 
 

براه کرم نوٹ کریں  
  ، سروے انگریزی 

 میں
 


