شرکت اور معلومات کی اشاعت پر رضام ندی
ے
 14سے  18شال کی عمر کے لئ

نوجوانوں پر اپرات کا شروے
سج
ے پر  ،میرے جوابات چلڈرن ای نڈ نوتھ بالی نگ ٹی نل آف واپرلو ریجن ( ( CYPTاور
میں سمجھنا  /م ھتی ہوں "نوجوانوں پر اپرات کا شروے" میں حصہ لیئ
ے
واپر لو نونیورستی میں ک یی نڈا وبل ٹی نگ ابڈبکس ( )CIWکی طرف سے عالقے میں تمام یچوں اور نوجوانوں کی زبدگی بہیر ی نانے کی کوشش کرنے کے لئ
ے چا ہرے ہیں.
جمع کئ
سج
ے کی ش ناخت ظاہر نہ ہو ۔
ے چائیں گے کہ کسی یچ
میں سمجھنا  /م ھتی ہوں کہ میری شرکتمکم ل طور پر رضاکارانہ ہے اور تمام ی نا یج اس طرح مریب کئ
سج
شروے کے دوران کسی تھی وقت میرا ا بام با یتہ بہیں نوچھا چا نے گا .میں سمجھنا /م ھتی ہوں کہ کجھ سواالت کے جوابات دی نا مشکل ہو شکنا ہے،
ے سوال کا
ے سواالت جو اشکول میں میرے شاتھ پرے شلوک با میرے منش نات کے استعمال سے متعلق ہیں ،اگر میں کسی ا یس
منال کے طور پر ا یس
سج
ے چانے ہیں کہ جیتی زبادہ
ے نو چھ
جواب بہیں دی نا چاہ نا/چاہتی نو میں اشکو چھوڑ شکنا/سکتی ہوں -میں سمجھنا  /م ھتی ہوں کہ نہ تمام سواالت اس لئ
ے زبدگی کس طرح کی ہے.
معلومات جمع ہوں ای نا بہیر سمجھا شکنا ہے کہ یچوں اور نوجوانوں کے لئ
دوران شروے اگر میں کسی تھی وجہ سے شروے میں سمولیت کا ارادہ بدلنا چاہ نا/چاہتی ہوں نو میں نہ شروے وایس بہیں کروں گا/گی -شروے
ے جوابات میرے ہیں -سی-آئی – ڈبلیو شروے کے جوابات
ے کا کوئی طریقہ بہیں کہ کو یس
وایس کرنے کے بعد ارادہ بہیں بدال چا شکنا کیوں کہ نہ چا نئ
ے چائیں گے۔
ے استعمال کئ
ے ر کھ
کے اعدادوشمار کی فابل کو کم از کم  10شال کے لئ
ے گا۔ شروے کے ی نا یج ابک چالصہ رنورٹ ی نانے کے لئ
ے دسی ناب ہو گا.
رنورٹ مکمل ہونے کے بعد نہ چالصہ آنے والےخزاں کے موسم میں  CYPTکی ویب شایٹ پر میرے لیئ

میں واپرلو نونیورستی میں ک یی نڈا وبل ٹی نگ ابڈبکس ()CIWکو میرے جوابات چاضل کرنے ،اسکا چالصہ رنورٹ ی نانے اور ان معلومات کو اس کے
شراکت داروں یشمول  CYPTکے شاتھ ی نادلے کی اچازت دی نا /دنتی ہوں ۔

مندرجہ باال دی گتی معلومات کی روستی میں:

ی
ے فانوئی حقوق سے اور متعلقہ اداروں اور ف ینش کاروں کو ابکی ٹنشہ وارانہ ذمہ دارنوں سے
ے کا م طلب نہ ہرگز بہیں ہے کہ میں ا نئ
انتی رضامندی د نئ
ے انتی فراہم کردہ معلومات کے استعمال  ،جمع کرنے ،محقوظ ،اور بلف ک نرے کی اچازت دی نا
دستیردار کربا/کرئی ہوں .میں مندرجہ ذبل استعمال کے لئ
/دنتی ہوں:

()1

ے.
واپر لو ریجن میں یچوں اور نوجوانوں کی زبدگی کے مع نار کو بہیر ی ن ناے میں مدد ک نرے کے لئ

()2

ے  ،اور ش ناخت شدہ کمیوں کو دور ک نرے
یچوں اور نوجوانوں کی ضروربات کی رنورٹ ی نار ک نرے کے لئ

ے.
ے کے لئ
میں مدد لیئ
()3

واپرلو نونیورستی میں ک یی نڈا وبل ٹی نگ ابڈکس ( )CIWکی طرف سے یچوں اور نوجوانوں کی بہیر زبدگی پر

ے.
مزبد یحقیق ک نرے کے لئ
اس یحقیق کا چا پزہ لنا چا حکا ہے اور اشکو نونیورستی آف واپر لو کی اچالق نائی کمیتی پر ناے یحقیق
)(Research Ethics Committee, ORE#43196
ے ہیں نو پراہ مہربائی اس ن میر پر رابطہ کریں اور ای منل کریں
ے منظوری مل گتی ہی ۔اگر آپ اچالق نائی کمیتی سے کوئی سواالت نوچھنا چا ہئ
1-519-888- 4567, ext. 36005 or email: ore-ceo@uwaterloo.ca
ے پر دی گتی تمام معلومات پڑھ لی ہیں اور
میں تصدنق کربا/کرئی ہوں کہ میں نے اس رضامندی اور معلومات کی اشاعت کے فارم سے منسلک ص فچ
سج
شروے معلومات کے مچوزہ استعمال کو سمجھ لنا ہے .میں نوجوانوں پر اپرات کے شروے سے متعلق ان شرائط کو سمجھنا /م ھتی اور قیول کربا/کرئی ہوں ۔
سوالنامہ کو رضاکارانہ طور پر وایس ک نرے کا م طلب نہ ہے کہ میں نوجوانوں پر اپرات کے شروے میں انتی سمولیت قیول کربا/کرئی ہوں۔

قیول ہے  ،شروے
پراہ کرم نوٹ کریں  ،شروے ابگرپزی میں ہے۔

شروع کریں

