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مشرقی لندنن ميیں٬، جنوبی اايیشيیائی کميیونڻٹيیوںں کے اافراادد ميیں 

ذذيیابيیطس ااوورر خراابب صحت کی برططانيیہہ بهھر ميیں اامرااضض قلب٬، 
سب سے ززيیاددهه شرحح ہے۔ ططويیل مدتی بيیمارریی کے ساتهھ ررہنے کا 
ااسس شخص ااوورر ااسس کے خانداانن کے معيیارر ززندگی پر بہت بڑاا ااثر 

 East Londonہوتا ہے۔ مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت (
Genes & Health اايیک ططبی تحقيیقاتی مطالعہہ ہے جو اانن ااوورر (

کرنے کے لئے ترتيیب دديیا گيیا ہے۔ ددووسریی بڑیی بيیمارریی کا مقابلہہ   
مطالعے کے لئے جزوویی مالی معاوونت برططانيیہہ کا ااووليین 

ططبی خيیرااتی ااددااررهه وويیلکم ڻٹرسٹ کر ررہا ہے۔  
 
بڑیی تعداادد ميیں مقامی پاکستانی ااوورر بنگلہہ ڈڈيیشی اافراادد کو شريیک 
کر کے مطالعہہ مشرقی لندنن ااوورر ددنيیا بهھر ميیں بنگلہہ ڈڈيیشی ااوورر 

کو بہتر بنانے کے نئے ططريیقے تالشش پاکستانی لوگوںں کی صحت 
کرنے کی توقع ررکهھتا ہے۔  

 
ااسس مطالعے کے کچهھ اابتداائی ااہداافف ہيیں:   

بالغ بنگلہہ ڈڈيیشی ااوورر پاکستانی لوگوںں ميیں جيینيیاتت ميیں 
معمولل کے تغيیر کا مطالعہہ کرنا۔ موررووثی بچپن کی 

بيیمارريیوںں کی ووجہہ بننے وواالے جيینيیاتت کو تالشش کرتے ووقت 
ہہ کيیا چيیز معمولل کے مطابق ہے۔يیہہ جاننا ااہم ہے ک   

بہت ززيیاددهه ااوورر بہت کم کوليیسڻٹرووںں ليیولل وواالے اافراادد ميیں جيینيیاتت 
کا مطالعہہ کرنے کے لئے٬، بہتر ططورر پر سمجهھنا کہہ ددلل کی 

بيیمارریی ااوورر فالج کا حملہہ کيیوںں ہوتا ہے۔   
صحت مند بالغوںں جن کے وواالديین آآپس ميیں ررشتہہ دداارر ہيیں ميیں 

مطالعہہ کرنا۔ يیہہ مطالعے ہميیں بتائيیں گے جيینيیاتت کے تغيیر کا 
کہہ جيینيیاتت کيیسے کامم کرتے ہيیں ااوورر نئی ااددوويیاتت تيیارر کرنے 

ميیں مددد دديیں گے۔   
ذذيیابيیطس وواالے اافراادد ميیں جيینيیاتت کا مطالعہہ کرنے کے 
لئے٬، ذذيیابيیطس کی ززيیاددهه غيیر معمولی ااقسامم کی شناخت 

کرنے کے مقصد کے تحت جن کے لئے ززيیاددهه مخصوصص 
مالل ہو سکتے ہيیں۔عالجج ااستع  

 
ہم آآپپ کو مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں بطورر اايیک ررضاکارر 

برااهه کرمم ددررجج ذذيیل  کے شامل ہونے کی ددعوتت دديینا چاہيیں گے۔
معلوماتت کو بغورر پڑهھھھنے کے لئے ووقت نکاليیں ااوورر اايیسی کوئی 

چيیز جو ووااضح نہہ ہو کے باررےے ميیں پوچهھنے ميیں جهھجک 
محسوسس نہہ کريیں۔  

 
ققوںں کو تحقيیق کرنے ااوورر سمجهھنے ميیں شرکت کر کے آآپپ مح

مددد دديیں گے کہہ کيیوںں کچهھ اافراادد کو کوئی بيیمارریی الحق ہے ااوورر 
تجويیز کرنے ميیں مددد دديیں گے کہہ کيیسے نئی ااددوويیاتت ااوورر عالجج 

تيیارر کيیے جا سکتے ہيیں۔  
 

مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت کا مدعا کيیا ہے؟   
کا اايیک مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ہزااررووںں مقامی ررضاکاررووںں 

پيینل قائم کر ررہا ہے۔ ررضاکاررووںں کو ااپنے لعابب (تهھوکک) کا اايیک 
تهھوڑڑاا سے نمونہہ دديینے کا کہا جائے گا۔  

 
ااوورر اانتہائی ررااززدداارریی کے ساتهھ مطالعاتی ڻٹيیم کے ساتهھ ااپنا ططبی 

رريیکاررڈڈ شيیئر کرنے کا کہا جائے گا۔ ررضاکاررووںں کو ددووباررهه 
ائے گا ااوورر رراابطہہ کيیے جانے کے لئے ررضامندیی دديینے کا کہا ج

اانن کے نمونوںں ااوورر معلوماتت سے ااکڻٹهھے کيیے گئے کواائف کی 
بناء پر کچهھ ررضاکاررووںں کو مزيید ططبی تحقيیقاتی مطالعوںں ميیں 

شرکت کرنے کی ددعوتت ددیی جائے گی۔  
 

مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت کے ووسائل سے معلوماتت ااوورر 
نمونے (گمنامم٬، تاکہہ نمونہہ دديینے وواالے شخص کی شناخت نہہ ہو 

ی نگہدااشت کی تحقيیق بشمولل يیونيیوررسڻٹيیوںں ااوورر سکے) ططب
صنعت٬، جو برططانيیہہ يیا ددنيیا ميیں کہيیں بهھی ہو سکتی ہے٬، ميیں 
کامم کرنے وواالے دديیگر سائنسداانوںں کو ددستيیابب ہو سکتے ہيیں۔ 

مشرقی لندنن جيینيیاتت &   
صحت غيیر منافع بخش منصوبہہ ہے۔  

 
مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت جيینيیاتت بيیمارریی پر کيیسے ااثراانداازز 

ہوتے ہيیں کے باررےے ميیں مطالعوںں کی معاوونت کر ررہا ہے۔ 
جيینيیاتت کيیسے کامم کرتے ہيیں ااوورر بيیمارريیاںں کيیسے ہوتی ہے کا 

بغورر مطالعہہ کرنے سے اانن کا عالجج کرنے يیا ررووکنے ميیں مددد 
دديینے کے بہتر عالجج ددرريیافت کرنا ممکن ہو گا۔  

 
مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت بہت ساررےے ددووسرےے ططبی 

عوںں کی معاوونت کرےے گا۔ کچهھ ااووپر ددکهھائے تحقيیقاتی مطال
گئے ہيیں۔ اايیک مکمل فہرست ہمارریی وويیب سائٹ 
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جيینيیاتت کيیا ہيیں؟   
جيینيیاتت جسم کو ددیی جانی وواالی ہداايیاتت ہوتی ہيیں کہہ سالمے جن کو 

لحميیاتت کہتے ہيیں کيیسے بنائے جائيیں۔ لحميیاتت ہميیں صحتمند 
ررکهھنے کے لئے ہماررےے جسم ميیں مختلف کامم سراانجامم دديیتی ہيیں۔ 

جيینيیاتت کيیميیائی ماددووںں سے بنتے ہيیں جن کو نيیوکلک اايیسڈ کہا 
ميیں ہوتی ہيیں ااوورر ہمارراا  جاتا ہے جو بيیسز کہالنے وواالی ااکائيیوںں

جنيیاتی کوڈڈ بناتی ہيیں۔ اانسانوںں کے جيینيیاتت چند سو سے ليیکر 
اايیک مليین سے ززاائد بيیسز کے مختلف سائزووںں ميیں ہوتی ہيیں ااوورر 

جيینيیاتت ہوتی ہيیں۔ ہر اانسانن ميیں ہر  20,000ہر اانسانن ميیں تقريیبا 
جيین کی ددوو نقولل ہوتی ہيیں٬، اايیک ماںں ااوورر اايیک باپپ سے۔ جيین 

تر حصے اايیک جيیسے ہوتے ہيیں٬، ليیکن لوگوںں ميیں کے ززيیاددهه 
کچهھ ااختالفف ہوتا ہے۔ يیہہ تغيیر بہت سے عواامل کو ااثراانداازز کر 

سکتا ہے٬، جيیسا کہہ لحميیاتت کيیسے کامم کرتی ہيیں٬، ااوورر ہر فردد کی 
منفردد جسمانی خصوصيیاتت کا سبب بنتی ہيیں۔  

 
کونن مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں شرکت کر سکتا/سکتی 

ہے؟   
لندنن جيینيیاتت & صحت مشرقی لندنن بهھر سے بالغ مشرقی 

سالل ااوورر ززاائد عمر کے) کو بهھرتی کر ررہا ہے٬، جن  16ررضاکاررووںں (
کو صحت کے مسائل ہوںں يیا نہيیں ااوورر جو  

 
 
 



ااپنے آآپپ کو بنگلہہ ڈڈيیشی٬، برططانویی نژاادد بنگلہہ ڈڈيیشی٬، پاکستانی 
انویی نژاادد پاکستانی تصورر کرتے ہوںں۔يیا برطط  

 
کيیا مجهھے مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں شرکت کرنی 

ضروورریی ہے؟   
نہيیں۔ يیہہ فيیصلہہ کرنا مکمل ططورر پر آآپپ کا ہے کہہ آآيیا آآپپ اايیک 

ررضاکارر بننا چاہتے ہيیں کہہ نہيیں۔ ااگر آآپپ شرکت کرنے کا 
فيیصلہہ نہہ کريیں تو آآپپ کا فيیصلہہ کسی بهھی ططرحح آآپپ کو ملنے 

ططبی نگہدااشت کو متاثر نہيیں کرےے گا۔ ااگر آآپپ مطالعے وواالی 
ميیں شامل ہوتے ہيیں٬، آآپپ کسی بهھی ووقت ااسس سے نکلنے کے 

لئے آآززاادد ہوںں گے ااوورر بغيیر کوئی ووجہہ بتائے۔  
 

ااگر ميیں مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں شرکت کرنے پر 
متفق ہوںں تو کيیا ہو گا؟   

کو ااگر آآپپ اايیک ررضاکارر بننے سے متفق ہوتے ہيیں٬، آآپپ 
ررضامندیی کے اايیک فاررمم پر ددستخط کرنے ااوورر ااپنے لعابب 

(تهھوکک) کا نمونہہ دديینے کا کہا جائے گا۔  
 

آآپپ کوو ااپنی رراابططہہ تفصيیالتت (بشموولل اایی ميیلل ااوورر مووبائلل فوونن 
ااگرر ددستيیابب ہوو) فررااہمم کررنے ااوورر ااپنی صحتت ااوورر ططررزز ززنددگی 

مکملل کررنے کا  �اايیک صفحے کا اايیک سوواالنامہہ  �کے باررےے ميیںں 
ئے گا۔ آآپپ کی ااجاززتت سے آآپپ کی صحتت ااوورر تجوويیزز کہا جا

کررددهه ااددوويیاتت کے باررےے ميیںں معلووماتت اايینن اايیچ اايیسس جنررلل 
پرريیکڻٹسزز ااوورر ااسپتالووںں؛ دديیگرر ططبی نگہددااشتت کے ااددااررووںں ااوورر 

فررااہمم کننددگانن؛ ااوورر اايینن اايیچ اايیسس کے پاسس ررکهھے گئے ررجسڻٹررووںں 
ااوورر رريیکاررڈڈ بشموولل اايینن اايیچ اايیسس سيینڻٹررلل ررجسڻٹرر٬، اايینن اايیچ اايیسس 

تی آآبادديیاتت سررووسس٬، محکمہہ صحتت ااوورر ددفترر برراائے قوومی ذذاا
شمارريیاتت سے باززيیافتت (بررقيیاتی يیا کاغذذ) کی جائيیںں گی مططالعے 

کے ددوورراانيیے کے لئے۔  
 

ميیرےے دديیے گئے نمونوںں کا کيیا ہو گا؟   
ہم آآپپ کے لعابب کے نمونے کی دديیکهھ بهھالل ااوورر ااسس کو محفوظظ 

جيینيیاتت کس ططورر پر ذذخيیرهه کريیں گے۔ ہم جاننا چاہتے ہيیں کہہ 
ططرحح بيیمارریی پر ااثر اانداازز ہوتے ہيیں٬، ااوورر آآپپ کے جيینيیاتی کوڈڈ 

(ترتيیب) کو سمجهھنے کے لئے آآپپ کا نمونہہ ااستعمالل کر 
سکتے ہيیں۔  

 
ااسس موجوددهه تحقيیقی منصوبے کے تحت ااکڻٹهھے کيیے گئے نمونے 
کويین ميیریی يیونيیوررسڻٹی آآفٹ لندنن ااوورر اایی يیو کے ااندرر ااوورر/يیا باہر 

٬، غيیر منافع بخش ااددااررےے يیا کمپنی کسی ااسپتالل٬، يیونيیوررسڻٹی
ليیباررڻٹریی کی جانب سے ذذخيیرهه ااوورر ااستعمالل کيیے جا سکتے ہيیں۔  

 
ااسس کے بعد کيیا ہو گا؟   

آآپپ کی جانب سے فرااہم کرددهه تمامم معلوماتت٬، يیا آآپپ کے ططبی 
نوڻٹس ااوورر دديیگر ططبی رريیکاررڈڈووںں ااوورر آآپپ کے نمونوںں پر کيیے 

تت کويین گئے ڻٹيیسڻٹوںں کے نتائج سے باززيیافت کی گئی معلوما
ميیریی يیونيیوررسڻٹی آآفف لندنن ميیں ررااززدداارراانہہ ڈڈيیڻٹابيیسوںں يیا اايین اايیچ 

اايیس مريیض کواائف کے لئے فارر اانسڻٹی ڻٹيیوٹٹ فارر ہيیلتهھ اانفوميیڻٹکس 
رريیسرچچ يیا آآرريیڈيیا اانفوررميیڻٹکس ميیں ررکهھی جائيیں گی٬، ططبی تحقيیق 

ميیں ااستعمالل کے لئے۔  
 

يیہہ ممکن ہے کہہ يیہہ معلوماتت مستقبل کی تحقيیقاتی مطالعوںں ميیں 
ددد کر سکتی ہيیں آآپپ کی جانب سے شامل ہونے کی ضرووررتت م

کے بغيیر۔  
 

دديیگر تحقيیقاتی مطالعے ہو سکتے ہيیں جن ميیں آآپپ حصہہ لے 
سکتے ہيیں  

جن ميیں آآپپ کی جانب سے شموليیت کی ضرووررتت نہيیں۔ اايیسی 
صوررتت ميیں اانن عليیحدهه مطالعوںں ميیں شرکت کرنے کی ددعوتت 
دديینے کے لئے ہم آآپپ سے رراابطہہ کريیں گے۔ ہم ااسس کو مشرقی 

کہيیں گے۔ آآپپ کو آآپپ کے  2لندنن جيینيیاتت & صحت کا مرحلہہ 
نمونے سے حاصل کرددهه جيینيیاتی نتائج يیا ہم کو ددیی گئی دديیگر 

ماتت يیا آآپپ کے ططبی رريیکاررڈڈووںں سے حاصل کی گئی معلو
معلوماتت کی بنيیادد پر مطالعوںں ميیں شرکت کرنے کا کہا جا سکتا 
ہے جيیسا کہہ ااووپر بيیانن کيیا گيیا ہے۔  آآپپ کو اانن مطالعوںں ميیں سے 
ہر اايیک کے باررےے ميیں مکمل معلوماتت فرااہم کی جائيیں گی ااوورر 

کے  آآپپ شرکت کرنے يیا نہہ کرنے کے باررےے ميیں فيیصلہہ کرنے
لئے آآززاادد ہونگے۔ صرفف کچهھ منتخب کرددهه ررضاکاررووںں کو مرحلہہ 

ميیں ددعوتت ددیی جائے گی ااوورر مطالعوںں کے لئے ددعوتوںں کی  2
ہو گی۔ 4ززيیاددهه سے ززيیاددهه تعداادد ساالنہہ   

 
مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں شرکت کرنے کے خطرااتت 

ااوورر نقصاناتت کيیا ہيیں؟   
ے لئے آآپپ مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں ررضاکارر بننے ک

کو ااپنے لعابب (تهھوکک) کا اايیک تهھوڑڑاا سا نمونہہ دديینا ہو گا۔ اايیسا 
آآپپ کے گهھر ااوورر کہيیں ااوورر کيیا جا سکتا ہے۔ اايیسا کرنے ميیں 

کوئی خطرهه نہيیں ہے۔  
 

مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں شرکت کرنے کے فواائد 
کيیا ہيیں؟   

 �پرر) سے آآپپ کوو بررااهه ررااستت کووئی فائددهه  1شررکتت کررنے (مررحلہہ 
نہيیںں ہوو گا ليیکنن آآپپ اايینن اايیچ اايیسس نگہددااشتت ميیںں سائنسس ااوورر 

مستقبلل کی بہترريیووںں ميیںں ااپنا کرردداارر اادداا کرريیںں گے۔ مشررقی لنددنن 
جيینيیاتت & صحتت ااستعمالل کرر کے کيیے گئے مططالعووںں سے جوو 

معلووماتت ہمم حاصلل کرريیںں گے بيیمارریی کی ووجہہ بننے وواالے 
ااملل ااوورر جيینيیاتت کے ددررميیانن تعلقق کوو بہترر ططوورر پرر ماحووليیاتی عوو

سمجهھا جائے گا ااوورر ااسس کی ووجہہ سے ططبی نگہددااشتت ااوورر کئی 
عامم بيیمارريیووںں کے ططوويیلل مددتی بچاؤؤ ااوورر عالجج ميیںں بہترریی آآئے 

گی۔  
 

بنگلہہ ڈڈيیشی ااوورر پاکستانی کميیونڻٹيیوںں کے لئے فواائد ميیں مرضض 
ررااکک ااوورر مثال ذذيیابيیطس ااوورر عاررضہہ قلب کے باررےے ميیں بہتر اادد

عالجج شامل ہوںں گے۔  ہم ااسس کے باررےے ميیں مزيید سمجهھيیں گے 
کہہ جيینيیاتت کيیسے کامم کرتی ہيیں٬، جو نئے عالجوںں کی ددرريیافت 
ميیں مددد ددےے گا۔ ہم بنگلہہ ڈڈيیشی ااوورر پاکستانی جيینومم ميیں معمولل 

کے تغيیر کو بہتر ططورر پر سمجهھيیں گے٬، جو موررووثی غيیر 
معمولی اامرااضض کی تشخيیص ميیں مددد ددےے گا۔  

 
کيیا ميیریی تفصيیالتت ررااززدداارراانہہ ررکهھی جائيیں گی؟   

ہاںں۔ ااسس باتت کو يیقيینی بنانے کے لئے کہہ آآپپ کے باررےے ميیں 
ااکڻٹهھی کی گئی تمامم معلوماتت ررااززدداارراانہہ ررکهھی جاتی ہيیں کے 

حواالے سے بہتریی ااخالقی ااوورر قانونی رروواايیاتت پر عمل کيیا جائے 
طالعہہ گا۔ ذذخيیرهه جانے سے قبل آآپپ کے نمونوںں پر منفردد نمونہہ م

نمبر (آآپپ کا نامم نہيیں) کا ليیبل لگايیا جائے گا۔ آآپپ کے جيینيیاتی ااوورر 
دديیگر ڻٹيیسڻٹوںں ااوورر آآپپ کے ططبی رريیکاررڈڈووںں سے معلوماتت کو ااسس 
منفردد نمبر سے مربوطط کيیا جائے گا ليیکن آآپپ کی ذذااتی تفصيیالتت 
(خانداانی نامم٬، پہلے نامم٬، رراابطہہ تفصيیالتت) سے عليیحدهه ذذخيیرهه کيیا 

جائے گا۔  
 

اانن ڻٹيیسڻٹوںں سے حاصل کی گئی معلوماتت   
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ططبی نگہدااشت ميیں تحقيیق ااوورر بہتریی کے عالووهه کسی ااوورر مقصد 
ررپوررٹٹ يیا ااشاعت٬، کے لئے ااستعمالل نہيیں کی جائيیں گی۔ کسی 

بشمولل مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت کے باررےے ميیں معلوماتت يیا 
کواائف جو اانہوںں نے ااکڻٹهھے کيیے ہيیں ميیں آآپپ کی ذذااتی ططورر پر 

شناخت نہيیں کی جائے گی٬، جو اانڻٹرنيیٹ٬، سائنسی ررسالوںں يیا 
دديیگر ميیڈيیا پر جارریی ہوںں گے۔  

 
کيیا ميیں ااپنے نمونے سے حاصل کيیے گئے نتائج جانن 

ی ہوںں؟سکتا/سکت   
ہم آآپپ کے نمونے سے حاصل کيیے گئے جيینيیاتی يیا دديیگر 

ليیباررڻٹریی نتائج فرااہم نہيیں کريیں گے۔ تاہم اايیسی خالفف قيیاسس 
صوررتت ميیں کہہ آآپپ کے نمونے سے حاصل کرددهه کوئی نتيیجہہ 

ظظاہر کرتا ہے کہہ آآپپ کو فورریی ططبی عالجج کی ضرووررتت ہے٬، ہم 
آآپپ ااوورر آآپپ کے جی پی سے رراابطہہ کريیں گے۔  

 
کو مزيید ططبی مطالعوںں کے لئے مدعو کيیا جاتا ہے٬، تو ااگر آآپپ 

آآپپ يیہہ جاننے (يیا متباددلل ططورر پر آآپپ کو نہہ بتانے کی ددررخوااست) 
کے لئے کہہ آآپپ کو کيیوںں مدعو کيیا گيیا ہے آآپپ ددرريیافت کر سکتے 
ہيیں۔ يیہہ عامم ططورر پر ہو گا کيیونکہہ آآپپ کے جيینيیاتی کوڈڈ ميیں کچهھ 

چسپی ہو مخصوصص معلوماتت (کسی محقق کے لئے باعث ددل
سکتی ہے٬، ليیکن نامعلومم ططبی عوااقب) ااوورر/يیا آآپپ کے ططبی 

رريیکاررڈڈ ميیں۔  
 

عطيیہہ کرددهه نمونہہ ااستعمالل کر کے ااگر کوئی نئی چيیز ددرريیافت 
ہوتی ہے تو کيیا ہو گا؟  
مشرقی لندنن جيینيیاتت &   

صحت کو عطيیہہ کيیے گئے نمونے "مطلق ااوورر غيیر منافع بخش 
ططورر پر عطيیہہ تحفے" کے ططورر پر دديیے جاتے ہيیں۔ مثالل کے 

کرددهه نمونوںں کے ساتهھ کی گئی تحقيیق تشخيیص کو بہتر بنانے 
کے لئے کوئی نيیا ڻٹيیسٹ تيیارر کرنے يیا عالجج کے لئے بہتر ااددوويیاتت 

تيیارر کرنے کے لئے ااستعمالل ہوتی ہے تو آآپپ کو کوئی معاووضہہ 
نہيیں دديیا جائے گا ااوورر نہہ ہی آآپپ کو کوئی فنڈ مليیں گے۔ مشرقی 

ت دداارریی کے تحت کامم کرےے گا ااوورر لندنن جيینيیاتت & صحت شرااک
آآپپ کے نمونوںں ااوورر کواائف کو گمنامم ووضع ميیں سرکارریی ططورر پر 

(مثال يیونيیوررسڻٹيیاںں ووغيیرهه) ااوورر نجی شعبے ميیں (مثال 
فاررماسيیوڻٹيیکل يیا بائيیوڻٹيیکنالوجی صنعت٬، جو برططانيیہہ يیا بيیروونن 

ملک قائم ہو سکتے ہيیں) ددووسرووںں کے ساتهھ شيیئر کرےے گا 
لئے کوئی اايیجاددااتت تيیارر کرنے کے مريیضوںں کے فائدےے کے 

لئے۔  
 

تحقيیقاتی مطالعے کے نتائج کے ساتهھ کيیا ہو گا؟   
نئے تشخيیصی ڻٹيیسڻٹووںں ااوورر بہترر عالجووںں کی تيیارریی کوو تيیزز 
کررنے کے لئے٬، مططالعووںں کے نتائج عوواامم کوو ددستيیابب کيیے 

جائيیںں گے سائنسی ااشاعتووںں کے ذذرريیعے٬، بشموولل معلووماتت کوو 
مضاميینن ااوورر پررااجيیکٹٹ مقاررچووںں ميیںں اانڻٹررنيیٹٹ پرر ڈڈاالنا٬، پرريیسس 

شاملل کررنا۔  ااسس معلووماتت ميیںں آآپپ کا جززوویی يیا مکملل جيینيیاتی 
کووڈڈ يیا آآپپ کے نموونووںں کے ساتهھ کيیے گئے دديیگرر ڻٹيیسڻٹووںں کے 

نتائج ااوورر تحقيیقاتی ڈڈيیڻٹابيیسس سے دديیگرر متعلقہہ غيیرر شناختی 
معلووماتت مثال آآپپ کی عمرر سالووںں ااوورر آآپپ کی جنسس ووغيیررهه 

آآپپ کا نامم (يیا �کسی بهھی صووررتت ميیںں شاملل ہوو سکتے ہيیںں۔ 
شناختت) کسی ااشاعتت ميیںں ظظاہرر نہيیںں کيیا جائے گا٬، ااگررچہہ 

مشررقی لنددنن جيینيیاتت & صحتت کی موواادد کے ماخذذ کے ططوورر پرر 
شناختت کی جائے گی۔  

 
ااگر ميیں مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں مزيید ررضاکارر 

کے ططورر پر کامم نہہ کرنا چاہوںں تو کيیا ہو گا؟   
تت ااوورر کووئی ووجہہ بتائے بغيیرر مشررقی لنددنن آآپپ کسی بهھی ووق

جيینيیاتت & صحتت سے نکلنے کے لئے آآززاادد ہيیںں۔ ااگرر آآپپ نکلنے 
کا اانتخابب کررتے ہيیںں توو پهھرر آآپپ سے ددووباررهه رراابططہہ نہيیںں کيیا 

جائے گا ااوورر مشررقی لنددنن جيینيیاتت & صحتت ميیںں ررکهھے گئے 
نموونووںں کے سڻٹاکک کوو ضائع کيیا جائے گا۔ ڻٹيیسٹٹ کے لئے تيیارر 

نووںں کوو ضائع کررنا ممکنن نہيیںں ہوو گا يیا اايیسے کيیے گئے نموو
نموونے جوو دديیگرر ليیباررڻٹرريیووںں کوو بهھيیجے گئے ہيیںں جنن کے ساتهھ 

مشررقی لنددنن جيینيیاتت & صحتت ملکرر کامم کررتا ہے کوو ووااپسس کررنا 
ممکنن نہيیںں ہوو گا۔ آآپپ کے نموونووںں سے حاصلل کی گئی معلووماتت 
ڈڈ يیا تحقيیقاتی ڈڈيیڻٹابيیسووںں يیا ليیباررڻٹرریی نووٹٹ بکووںں سے ططبی رريیکارر

کوو حذذفف کررنا ممکنن نہيیںں ہوو گا۔ تاہمم٬، تحقيیقاتی ڈڈيیڻٹابيیسووںں يیا نووٹٹ 
کووئی نئے کوواائفف نہيیںں شاملل کيیے جائيیںں گے ااسس �بکووںں ميیںں 

لمحے کے بعدد جبب مشررقی لنددنن جيینيیاتت & صحتت نے آآپپ کے 
نکلنے کی تصدديیقق کرر ددیی ہوو۔ کسی بهھی ووقتت آآپپ کی ذذااتی 

ميیںں نہيیںں تفصيیالتت تحقيیقاتی ڈڈيیڻٹابيیسس يیا ليیباررڻٹرریی نووٹٹ بکووںں 
ررکهھی جائے گی۔  

 
کونن مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت کی کفالت ااوورر فنڈ فرااہم 

کرتا ہے؟   
مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت کو وويیلکم ڻٹرسٹ ااوورر باررڻٹس 

چيیرڻٹی کی جانب سے فنڈ فرااہم کيیے جاتے ہيیں۔ ااسکی کويین 
ميیریی يیونيیوررسڻٹی آآفف لندنن کی جانب سے کفالت کی جاتی ہے۔ 

ن اايیچ اايیس ڻٹرسٹ ااوورر اايیسٹ لندنن اايین اايیچ ااسس کی باررڻٹس ہيیلتهھ اايی
اايیس جی پی پريیکڻٹسز کی جانب سے کليینکل کمشننگ گرووپس 

کے ذذرريیعے معاوونت کی جاتی ہے۔  
 

مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت کی لندنن ساؤؤتهھ اايیسٹ نيیشنل  -
) کی جانب سے 2014رريیسرچچ اايیتهھکس سرووسس کميیڻٹی (ااکتوبر 

منظورریی ددیی گئی ہے۔  
 

مزيید معلوماتت   
کرنے سے پہلے آآپپ کو مزيید معلوماتت چاہيیے يیا  ااگر فيیصلہہ

مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت سے متعلق کسی چيیز کے باررےے 
ميیں آآپپ کو کوئی سوااالتت کرنے ہيیں تو برااهه کرمم مطالعہہ ڻٹيیم کی 

 2366پرااجيیکٹ منيیجر مسز بيیو ميیک الفليین سے رراابطہہ کريیں (
). b.maclaughlin@qmul.ac.ukيیا اایی ميیل  020 7882

  ميیں   www.genesandhealth.org وويیب سائٹ  مطالعے کی
ااکثر پوچهھے جانے وواالے سوااالتت کی تاززهه فہرست شامل ہے۔ 
مطالعے کے باررےے ميیں کوئی شکايیت کرنے کے لئے چيیف 

يیا اایی ميیل  020 7882 2385اانويیسڻٹيیگيیڻٹر (
d.vanheel@qmul.ac.uk سے رراابطہہ کريیں۔ ططبی تحقيیق (

 INVOLVEمشوررهه  کرنے کے باررےے ميیں آآززاادداانہہ ميیں شرکت 
) سے admin@invo.org.ukيیا اایی ميیل  1088 8065 023)

ددستيیابب ہے۔  
 

جيینيیاتت ااوورر اانسانی جنيیڻٹکس کے باررےے ميیں تدرريیسی مواادد وواائٹ 
) ميیں www.centreofthecell.orgچيیپل٬، سيینڻٹر آآفف سيیل (

ہمارریی سائنسی تعليیم کی فيیکلڻٹی ميیں ددستيیابب ہے۔  
 

بننے پر غورر  مشرقی لندنن جيینيیاتت & صحت ميیں ررضاکارر
کرنے کا شکريیہہ۔   
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