ﮐﻴﻠﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﻻس اﻳﻨﺠﻠﻴﺲ ﻳﻮﻧﻴﻮرسٹی

ﲢﻘﻴﻖ ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮦ کے
ﺣﻘﻮق ﮐﺎ ﺑﻞ
یﮦ ﺣﻘﻮق اﻳﺲے ﮦر اﻳﮏ ﺷﺨﺺ کے ﺣﻘﻮق ﮦیں ﺟﺲ سے اﻳﮏ ﻃﺒﯽ ﲢﻘﻴﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻊﮦ ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮنے کے ﻟﺊے درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﯽں اﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ سے ﻣﺞهﮯ
درج ذﻳﻞ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﮦیں:
 .1ﻣﺞهﮯ یﮦ ﺑﺘﺎئے ﺟﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ ﲢﻘﻴﻖ سے ﮐﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺟﺎرﮦی ﮨﮯ۔
 .2ﻣﺞهﮯ ﲤﺎم ﲢﻘﻴﻘﯽ ﮐﺎررواﺋﻴﻮں ،دواﺋﻴﻮں ،اور/ﻳﺎ ﺁﻻت اور اس ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺘﺎئے
ﺟﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ ﺁﻳﺎ ان ﻣﯽں سے ﮐﻮﺋﯽ اس سے ﳐﺘﻠﻒ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﻌﻴﺎری ﻃﺒﯽ
ﻣﺸﻐﻞﮦ ﻣﯽں اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
 .3ﻣﺞهﮯ ﮐﺴﯽ بهی اﻳﺲے ﺧﻄﺮﮦ ،ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﯽ اﺛﺮات کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺘﺎئے ﺟﺎنے
ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﲢﻘﻴﻖ کے ﻧﺘﻴﺞﮦ ﻣﯽں ﻣﻌﻘﻮل ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﻴﺶ ﺁﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
 .4ﻣﺞهﮯ اﻳﺲے ﻣﻨﺎﻓﻊ ،اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮦو ،کے ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺘﺎئے ﺟﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ
ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ سے ﻣﻌﻘﻮل ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮦوں۔
 .5ﻣﺞهﮯ ان دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎرات ﺟﻮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﮦیں اور اس ﺑﺎرے ﻣﯽں ﺑﺘﺎئے ﺟﺎنے ﮐﺎ
ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ وﮦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮنے کے ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﮐﺲ ﻃﺮح زﻳﺎدﮦ بﮦﺗﺮ ﻳﺎ
ﺧﺮاب ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں۔ ان اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﯽں دﻳﮕﺮ ﮐﺎررواﺋﻴﺎں ،دواﺋﯽں ﻳﺎ ﺁﻻت ﺷﺎﻣﻞ
ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں۔
 .6ﻣﺞهﮯ یﮦ ﺑﺘﺎئے ﺟﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ اﮔﺮ ﲢﻘﻴﻖ ﮐﺴﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻨﺘﯽ
ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﺎ ﻋﻼج دﺳﺘﻴﺎب ﮦوﮔﺎ۔
 .7ﻣﺞهﮯ یﮦ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ ﻣﯽں ﲢﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﮐﺎررواﺋﯽ کے ﺑﺎرے ﻣﯽں
ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮال درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺳﮑﻮں۔ ﻣﯽں یﮦ ﺳﻮاﻻت ﲢﻘﻴﻖ کے ﺁﻏﺎز سے ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﲢﻘﻴﻖ کے
دوران ﮐﺴﯽ بهی وﻗﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮦوں۔
 .8ﻣﺞهﮯ ﲢﻘﻴﻖ ﮐﺎ ﺣﺺﮦ ﺑﻨﻦے سے اﻧﮑﺎر ﮐﺮنے ﻳﺎ ﮐﺴﯽ بهی وﻗﺖ اس سے رک ﺟﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔ یﮦ ﻓﻴﺼﻞﮦ ﻣﻴﺮی ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﻴﺮے ڈاکٹر ﻳﺎ اس ادارﮦ سے ﻣﻴﺮے رﺷﺖﮦ ﭘﺮ
ﮐﺴﯽ بهی دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽں اﺛﺮ اﻧﺪاز نﮦیں ﮦوﮔﺎ۔
 .9ﻣﺞهﮯ ﲢﻘﻴﻖ کے ﻟﺊے دﺳﺘﺨﻂ ﺷﺪﮦ اور ﻣﻮرخﮦ ﲢﺮﻳﺮی رﺿﺎﻣﻨﺪی ﻓﺎرم ﮐﯽ اﻳﮏ ﻧﻘﻞ
ﭘﺎنے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ۔
 .10ﻣﺞهﮯ یﮦ ﻓﻴﺼﻞﮦ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﮐﺴﯽ بهی دﺑﺎؤ سے ﺁزاد ﮦونے ﮐﺎ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ کﮦ
ﺁﻳﺎ ﻣﯽں اس ﲢﻘﻴﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻊﮦ ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦﺗﺎ ﮦوں۔

--------------------------------------------------اﮔﺮ ﻣﻴﺮے ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮال ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞﮦ ﮦو ﺗﻮ ﻣﯽں ﲢﻘﻴﻖ ﮐﺎر ﻳﺎ ﲢﻘﻴﻖ کے ﻣﻌﺎون سے
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮦوں۔ ﻣﯽں ﲢﻘﻴﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت کے ﲢﻔﻆ کے دﻓﱰ ) (OHRPPسے بهی راﺑﻂﮦ
ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮦوں ،ﺟﻮ ﲢﻘﻴﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻊﮦ ﻣﯽں ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن کے ﲢﻔﻆ ﻣﯽں ﻣﺪد دﻳﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﯽں
 8.00ﺑﺞے ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5.00ﺑﺞے ﺷﺎم ،ﭘﻴﺮ ﺗﺎ ﲨﻊﮦ  310-825-5344ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮکے OHRPP
ﺗﮏ پﮦﻧﭻ ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں۔ اﮔﺮ ﻣﯽں اس دﻓﱰ ﻣﯽں ﮐﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮦوں اور ﻣﯽں اﻧﮕﺮﻳﺰی ﻳﺎ
ﮦﺳﭙﺎﻧﻮی نﮦیں ﺑﻮل ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں ،ﺗﻮ ﻣﻴﺮے ﻟﺊے ﮐﻮﺋﯽ اﻳﺴﺎ ﺷﺨﺺ دﺳﺘﻴﺎب ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦئے ﺟﻮ
ﻣﻴﺮے ﻟﺊے ﺗﺮﲨﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﮐﺎم اﳒﺎم دے ﺳﮏے۔ ﻣﯽں OHRPP, 11000 Kinross Avenue, Suite
 102, Box 951694, Los Angeles, CA 90095-1694ﮐﻮ ﻟﮏه بهی ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں۔
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