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connect2research  ایک محفوظ ڈیڻابیس ہے جوHolland Bloorview  کے مریضوں کی صحت کے برقیاتی ریکارڈز میں
 Holland Bloorviewسے محدود معلومات جیسے کہ تاریخِ پیدائش، تشخیص، اور رابطہ معلومات کے ساتھ منسلک ہے۔ ڈیڻابیس 

ت منسلک کے محققین کو ایسے مریضوں اور ان کے خاندانوں (سابقہ یا موجوده) کی شناخت کرنے اور انہیں ان کے ساتھ براِه راس
کرنے میں مدد کرتی ہے جو ایک تحقیقی مطالعہ کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ایک مریض کا صحت کا ریکارڈ ایک محفوظ کرده 

 معلومات ہے اور یہ کسی بھی وقت آپ کی دیکھ بھال کرنے والی مجاز ڻیم کے عالوه کسی کو نظر نہیں آئے گا۔
 

Holland Bloorview ریقے سے کے تمام موجوده مریض خودکار طconnect2research  میں شامل ہوتے ہیں ماسوائے اس
-6220ڈیڻابیس سے کسی بھی وقت  connect2researchکے کہ وه اس سے دستبردار ہونے کا انتخاب کریں۔ مریض اور خاندان 

ے ہوئے پر ای میل کرت connect2research@hollandbloorview.caپر ہمیں کال کرتے ہوئے یا  3000) ایکسڻینشن 416( 425
ڈیڻابیس میں شامل ہونے/شامل نہ ہونے یا ایک تحقیقی مطالعہ میں حصہ لینے کا آپ  connect2researchدستبردار ہو سکتے ہیں۔ 

 پر وصول کرتے ہیں۔ Holland Bloorviewکا فیصلہ، اس دیکھ بھال یا خدمات پر اثرانداز نہیں ہو گا جو آپ 
 

Holland Bloorview فظ کرنے اور آپ کی معلومات کو محفوظ رکھنے کا عہد کرتا ہے۔ صحت کی ذاتی آپ کی رازداری کا تح
) کی تعمیل میں، صحت کی دیکھ بھال کی تمام تر معلومات کو سختی سے صیغہٴ راز میں، PHIPAمعلومات کے تحفظ کے قانون (

) 416( 425-6220محفوظ اور مامون رکھا جاتا ہے۔ رازداری کے متعلق کسی بھی سواالت کے لیے، براِه کرم دفتِر رازداری کو 
 پر ای میل کریں۔ privacy@hollandbloorview.caپر کال کریں یا  3467ایکسڻینشن 

 
 
 

 سوال و جواب
1. 28TUتحقیق کیا ہے اور ایک تحقیق میں حصہ لینے کے فوائد کیا ہیںU28T 
2. connect2researchU28T  کیا ہے اور یہconnect2care سے کیسے مختلف ہےU28T 
3. U28T"connect2researchکیوں "U28T 
4. U28T کیاconnect2research  میریHolland Bloorview پر ہونے والی دیکھ بھال پر اثرانداز ہوتا ہےU28T 
5. U28T کیا مریضconnect2research ام لکھواتے ہیں، یا کیا مریض خود کار طریقے سے شامل ہو جاتے ہیںکے لیے نU28T 
6. U28T میںconnect2research سے کیسے دستبردار ہوںU28T 
7. U28T جب میںconnect2research سے دستبردار ہوتا/ہوتی ہوں تو کیا ہوتا ہےU28T 
8. connect2researchU28T بیس میں کون شامل ہوتا ہےڈیڻاU28T 
9. 28TUہم آپ کی رازداری کو کیسے یقینی بناتے ہیںU28T 

10. connect2researchU28T ڈیڻابیس کیسے کام کرتا ہےU28T 
11. connect2researchU28T ڈیڻابیس کس معلومات تک رسائی کر رہا ہےU28T 
12. connect2researchU28T میں معلومات تک کون رسائی کر سکتا ہےU28T 
13. 28TUتحقیقی ڻیم کون سی معلومات دیکھے گیU28T 
14. 28TUمیں ایک تحقیقی ڻیم کی جانب سے کتنی کثرت کے ساتھ رابطہ کیے جانے کی توقع رکھوںU28T 
15. U28T کیاconnect2research یک تحقیقی مطالعہ ہےاU28T 
16. 28TUکیا مجھے تحقیق میں شامل ہونا ہی پڑتا ہےU28T 
17. U28Tمجھے connect2research کے متعلق مزید معلومات کہاں مل سکتی ہیں یا میں اپنے خیاالت کہاں بتاؤںU28T 
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 فوائد کیا ہیں؟سوال: تحقیق کیا ہے اور ایک تحقیق میں حصہ لینے کے 
جواب: تحقیق معذوریوں، ڻیکنالوجیوں اور عالجوں کے متعلق مزید جاننے میں ہماری مدد کر سکتی ہے اور تمام بچوں، نوجوانوں 

مریض اور  Holland Bloorviewاور خاندانوں کے لیے بامعنی ترین اور صحت مند مستقبل تعمیر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ 
کی تحقیق کے ذریعے معذوریوں کے حامل بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے وقف ہے۔ ہماری  خاندان پر مرتکز بحالی

تحقیق معذوریوں کے حامل بچوں اور نوجوانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے اختراعات میں پیش رفت اور بہتر نتائج پر منتج ہوئی 
 ہے۔ 

 
دیگر میں جسمانی سرگرمی،  -روے، انڻرویوز، اور تشخیصیں شامل ہوتی ہیں جبکہ کچھ میں س -ہر تحقیقی مطالعہ مختلف ہوتا ہے 

تحقیقاتی ادویات اور ڻیکنالوجی شامل ہو سکتی ہے۔ یہ مکمل طور پر ایک مریض یا اس کے خاندان کی صوابدید ہوتی ہے کہ وه 
ر آپ کو براِه راست فوائد مل بھی فیصلہ کریں کہ کون سی تحقیق ان کے لیے مناسب ہے۔ ایک تحقیقی مطالعہ میں حصہ لے ک

سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے۔ مثال کے طور پر، کچھ مطالعات حصہ لینے پر پارکنگ یا تحسین کی ایک چھوڻی سی یادگار 
 جیسے کہ تحائف کارڈ کی پیشکش کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر مطالعات یہ پیشکش نہیں کرتے۔

 
 سے کیسے مختلف ہے؟ connect2careیہ کیا ہے اور  connect2researchسوال۔ 
 منفرد ہیں: connect2research اور connect2care کے لیے Holland Bloorviewجواب: 

 
• connect2care  ایک آن الئن ذریعہ ہے جوHolland Bloorview  گھنڻے،  24کے مریضوں اور خاندانوں کو دن میں

ہفتے میں سات دن، ان کی صحت کی دیکھ بھال کی معلومات، صحت کے ریکارڈز، مالقاتوں کے طے شده اوقات، اور 
 U28Tمزید جانیں28TUکلینک پر مالقاتوں کی یادداشتوں تک مکمل رسائی فراہم کرتا ہے۔ 

• connect2research  ایک محفوظ ڈیڻابیس ہے جوHolland Bloorview  کے محققین کو ایسے مریضوں (سابقہ یا
 Hollandموجوده) کے ساتھ براِه راست منسلک کرتی ہے جو ایک تحقیقی مطالعہ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ ڈیڻابیس 

Bloorview ز میں محدود معلومات جیسے کہ تاریخِ پیدائش، تشخیص، اور کے مریض کی صحت کے برقیاتی ریکارڈ
رابطہ معلومات کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ مریض ہر مطالعہ میں الگ الگ بنیادوں پر حصہ لینے یا مسترد کرنے کا 

 U28Tمزید جانیں28TUانتخاب کر سکتے ہیں۔ 
 

 " کیوں؟connect2research" سوال:
جواب: ہمارا ماننا ہے کہ ایک تحقیق میں حصہ لینے کا انحصار ہمارے مریضوں، خاندانوں اور سماجی شراکت داروں کے ساتھ 

اس نئی تحقیق سے آگاہی میں اضافہ کرنے میں مدد کرے  connect2researchحقیقی روابط اور تعلقات قائم کرنے پر ہوتا ہے۔ 
ہے اور ان تمام مریضوں اور خاندانوں کے لیے مساوی رسائی فراہم کرے گا جو مزید میں ہو رہی  Holland Bloorviewگا جو 

 Hollandزیاده سے زیاده مریضوں اور خاندانوں کو  connect2researchجاننے یا حصہ لینے میں دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ 
Bloorview وقع فراہم کرے گا۔پر ہونے والی اختراعی تحقیق سے آگاه ہونے، اور اس میں حصہ لینے کا م 

 
 پر ہونے والی دیکھ بھال پر اثرانداز ہوتا ہے؟ Holland Bloorviewمیری  connect2researchسوال: کیا 

ڈیڻابیس میں شامل ہونے/شامل نہ ہونے یا ایک تحقیقی مطالعہ میں شرکت  connect2researchجواب: جی نہیں۔ آپ کا 
پر وصول کر رہے  Holland Bloorviewکرنے/شرکت نہ کرنے کا فیصلہ اس دیکھ بھال یا خدمات پر اثرانداز نہیں ہو گا جو آپ 

 ہیں۔
 

 ار طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں؟کے لیے نام لکھواتے ہیں، یا کیا مریض خود ک connect2researchسوال: کیا مریض 
پر خدمات وصول  Holland Bloorviewکے بعد  2011مئی  1سال اور اس سے کم عمر کے تمام مریض جنہوں نے  21جواب: 

پر خدمات وصول کی ہیں خوکار  Holland Bloorviewسال کے مریض جنہوں نے گزشتہ دو برسوں میں  28سے  22کی ہیں، یا 
میں شامل ہو جاتے ہیں ماسوائے اس کے کہ وه دستبردار ہونے کا انتخاب کریں۔  connect2researchطریقے سے 

connect2research  کا دفتر آپ کی اجازت سے اضافی معلومات جیسے کہ ای میل ایڈریس اور استعمال کرده رسائی کی
 ڻیکنالوجیاں، جمع کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔

 
 سے کیسے دستبردار ہوں؟ connect2researchسوال: میں 

کے  connect2researchجواب: آپ کسی بھی وقت دستبردار ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دستبردار ہونے کے لیے، براِه کرم 
پر ای میل  connect2research@hollandbloorview.caپر رابطہ کریں یا  3000) ایکسڻینشن 416( 425-6220دفتر سے 

ں۔ آپ اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ڻیم کے ایک رکن یا ایک محقق کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ دستبردار ہونا چاہتے کری
 کے دفتر کو مطلع کریں گے۔ connect2researchہیں اور وه آپ کی جانب سے 

 

https://www.hollandbloorview.ca/connect2care
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 سے دستبردار ہوتا/ہوتی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ connect2researchسوال: جب میں 
ڈیڻابیس سے نکال دیں گے۔ اس  connect2research سے دستبردار ہوتے ہیں، ہم آپ کو connect2researchجواب: جب آپ 

ہوں گے اور محققین کی جانب سے آپ سے کسی  نہیںوقت کے بعد آپ نئی بھرتی کی اطالعات کی کسی بھی فہرست میں شامل 
 کیا جائے گا۔ نہیںاہل ہو سکتے ہیں کے بارے میں رابطہ بھی نئے تحقیقی مطالعات جس کے لیے آپ مستقبل میں 

 
پر تحقیقی مواقع کے متعلق مزید  Holland Bloorviewمیں نام درج کروا سکتے ہیں یا  connect2researchآپ کسی بھی وقت 

 پر تشریف ال سکتے ہیں۔ Participate in Researchجاننے کے لیے 
 

کے ایک محقق کو فراہم کیے گئے  Holland Bloorviewاگر آپ کا نام اور رابطہ معلومات آپ کے دستبردار ہونے سے پہلے 
 تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تحقیقی منصوبے کے متعلق ایک کال یا معلومات بذریعہ ڈاک وصول کریں۔

 
 ڈیڻابیس میں کون شامل ہوتا ہے؟ connect2research سوال:

سال اور اس سے کم عمر ایسے مریض  21کے عوامی اعالن کے پہلے مرحلے میں، صرف  connect2researchجواب: ہمارے 
سال عمر کے ایسے مریض  28سے  22کے بعد خدمات وصول کی ہیں، یا  2011مئی  1پر  Holland Bloorviewجنہوں نے 

سے دستبردار نہیں  connect2researchپر خدمات وصول کی ہیں، اور  Holland Bloorviewجنہوں نے گزشتہ دو برس میں 
 ڈیڻابیس میں شامل ہوں گے۔ connect2researchہوئے، 

 
connect2research لے میں خاندانوں، بہن بھائیوں، عملے، طلباء و طالبات، کلینک پر عالج کرنے والے کے دوسرے مرح

ماہرین، اور سماجی ارکان کے لیے فیصلہ کرنے کی اضافی خصوصیت شامل ہو گی آیا کہ وه نئے تحقیقی مواقع کے متعلق رابطہ 
 کیا جانا پسند کریں۔

 
 سوال: ہم آپ کی رازداری کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟

ڈیڻابیس تحقیق کے شرکاء کی بھرتی کے مقاصد کے لیے صحت کی ذاتی  connect2researchکا  Holland Bloorviewجواب: 
") کی مکمل طور پر PHIPA(" 2004صحت کی ذاتی معلومات کے تحفظ کے قانون، مجربہ محدود معلومات کے استعمال میں 

ریکارڈ ایک محفوظ کرده معلومات ہے اور آپ کی صحت کی دیکھ بھال کی تعمیل اور پیروی کرتا ہے۔ ایک مریض کی صحت کا 
 مجاز ڻیم کے عالوه کسی بھی وقت کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا۔

 
 ڈیڻابیس کیسے کام کرتا ہے؟ connect2research سوال:

استعمال کرتا ہے جو ڈیڻابیس ہستال کی جانب سے منظورشده ایک محفوظ سافٹ ویئر پروگرام  connect2researchجواب: 
Holland Bloorview  کے مریضوں کی صحت کے برقیاتی ریکارڈ میں محدود معلومات سے منسلک کرتا ہے اور صرف
connect2research  کے دفتر کو ڈیڻابیس میں ایک مخصوص مطالعہ کی تالش کی شرائط داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

 Hollandڈیڻابیس ایسے مریضوں کی ایک فہرست تیار کرے گا جو مخصوص مطالعہ کی شرائط سے مطابقت رکھتے ہوں۔ 
Bloorview ی جو تالش کی مخصوص شرائط سے کے محققین کو صرف ان مریضوں کے نام اور رابطہ معلومات وصول ہوں گ

 مطابقت رکھتے ہوں۔
 

Holland Bloorview  کا ایک محقق یہ پوچھنے کے لیے آپ کو کال کر سکتا ہے یا معلومات بھیج سکتا ہے کہ کیا آپ ایک
پر حصہ لینے تحقیقی مطالعہ یا منصوبے کے متعلق مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ ہر مطالعہ میں الگ الگ بنیادوں 

 یا مسترد کرنے کا انتخاب کر سکے ہیں۔
 

 ڈیڻابیس کس معلومات تک رسائی کر رہا ہے؟ connect2researchسوال: 
ڈیڻابیس میں مندرجہ ذیل تفصیالت تالش کی کسوڻی ہیں جو ایسے مریضوں کی شناخت کرنے میں  connect2researchجواب: 

 میں حصہ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں:مدد کرتی ہیں جو ایک مخصوص تحقیقی مطالعہ 
 

 چارٹ نمبر •
 نام کا پہال اور آخری حصہ •
 تاریخِ پیدائش •
 حیاتیاتی جنس •
 گھر کا پتہ •
 بنیادی رابطہ •
 فون نمبر •

https://research.hollandbloorview.ca/participateinresearch
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 ریفرل کے لیے وجہ •
 تشخیص •
 تشخیص کی تاریخ •
• Gross Motor Function Classification System (GMFCS) کی سطح 
 رسائی کی ہے مریض نے کن کلینکوں/پروگراموں تک •
 بولی جانے والی زبانیں •
 مترجم درکار (ہاں/نہیں) •

 
 میں معلومات تک کون رسائی کر سکتا ہے؟ connect2researchسوال: 

 Research Ethics Boardکی تحقیقی ڻیمیں جو  Holland Bloorviewکا دفتر اور  connect2researchجواب: صرف 
(REB) م کر رہی ہیں کی جانب سے منظورشده مطالعات پر کاconnect2research  تک ہر مطالعہ کے لیے الگ الگ بنیادوں پر

استعمال کرنے والے ہر فرد کے لیے مریض کی رازداری اور صحت کی ذاتی معلومات  connect2researchرسائی کریں گی۔ 
کو محفوظ کرنے کے لیے معلومات تک رسائی، اس کی وصولی، اسے ذخیره کرنے اور تلف کرنے کے متعلق تربیت مکمل کرنا 

 اور اداره جاتی پالیسیوں پر عمل کرنا الزمی ہے۔
 

 دیکھے گی؟ سوال: تحقیقی ڻیم کون سی معلومات
کے محققین ایسے مریضوں جو ایک تحقیقی مطالعہ کے لیے تالش کی مخصوص شرائط سے  Holland Bloorviewجواب: 

 Hollandڈیڻابیس اور connect2research۔ صرف نام اور رابطہ معلومات وصول کریں گےمطابقت رکھتے ہیں، کے لیے 
Bloorview اتی معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا۔پر کسی بھی فرد کے درمیان صحت کی کسی ذ 

 
 سوال: میں ایک تحقیقی ڻیم کی جانب سے کتنی کثرت کے ساتھ رابطہ کیے جانے کی توقع رکھوں؟

پر  Holland Bloorviewجواب: ایک تحقیقی ڻیم کی جانب سے آپ کے ساتھ کتنی کثرت سے رابطہ کیا جاتا ہے اس کا انحصار 
و گا۔ آپ سے ایک مہینے میں چند بار رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ایک مہینے میں ایک بار بھی مطالعات کی اہلیت کی کسوڻی پر ہ

پر تحقیق کے متعلق جاننے  Holland Bloorview مریضوں کو 16،000اندازاً  connect2researchرابطہ نہیں کیا جا سکتا۔ 
 اور اس میں حصہ لینے کے لیے رسائی دیتی ہے۔

 
connect2research فتر اس بات پر قدغن نہیں لگاتا کہ مختلف تحقیقی مطالعات کی جانب سے ایک مریض یا خاندان سے کا د

کتنی بار رابطہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ مریضوں اور خاندانوں کے پاس اس بارے میں انتخاب ہونا چاہیئے کہ وه 
یں گے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے بہت کثرت کے ساتھ رابطہ کن مطالعات کے متعلق جاننا اور ان میں شرکت کرنا چاہ

 کے دفتر سے رابطہ کریں۔ connect2research کیا جا رہا ہے، تو براِه کرم
 

 ایک تحقیقی مطالعہ ہے؟ connect2researchسوال: کیا 
خاندانوں (سابقہ اور موجوده) کو نئے ایک تحقیقی مطالعہ نہیں ہے۔ یہ اہل مریضوں اور  connect2researchجواب: جی نہیں، 

 تحقیقی مواقع کے متعلق بتانے کے لیے تحقیق کی اطالع دینے کی ایک ڈیڻابیس ہے۔
 

 سوال: کیا مجھے تحقیق میں شامل ہونا ہی پڑتا ہے؟
ک تحقیقی مطالعہ میں جواب: جی نہیں۔ اگر آپ ایک تحقیقی مطالعہ کا انتخاب نہیں کرتے تو آپ کو اس میں شامل نہیں ہونا پڑتا۔ ای

ڈیڻابیس میں شامل ہونے/شامل نہ ہونے کا آپ کا فیصلہ، اس دیکھ بھال یا خدمات پر اثرانداز  connect2researchحصہ لینے، یا 
 پر وصول کرتے ہیں۔ Holland Bloorviewنہیں ہو گا جو آپ 

 
 کے متعلق مزید معلومات کہاں مل سکتی ہیں یا میں اپنے خیاالت کہاں بتاؤں؟ connect2research سوال: مجھے

 کے متعلق آپ کے کوئی سواالت یا تشویشیں ہیں، تو آپ مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں: connect2researchجواب: اگر 
1. 28TUonnect2researchhollandbloorview.ca/cU28T پر ہماری ویب سائٹ پر تشریف الئیں 
2. connect2research  پر رابطہ کریں یا  3000) ایکسڻینشن 416( 425-6220کے دفتر سے

connect2research@hollandbloorview.ca ںپر ای میل کری 
) 416( 425-6220کے دفتِر رازداری سے  Holland Bloorview آپ کے خیاالت کی نوعیت پر منحصر، آپ .3

 پر ای میل کرنا بھی چاه سکتے ہیں privacy@hollandbloorview.caپر رابطہ کرنا یا  3467ایکسڻینشن 
 

http://hollandbloorview.ca/connect2research
http://hollandbloorview.ca/connect2research
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file://pcmlc01/MLC_FILESERVER/Active%20Files/Clients/Hospitals/Holland%20Bloorview%20Kids%20Rehab%20Hosital/P019283%20-%20Research%20Website/connect2research@hollandbloorview.ca
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