پروجیکٹ کے شرکاء کے لیے رضامندی کا فارم  -انفرادی انٹرویو

پروجیکٹ کا عنوان - SOGICA :پناہ کے جنسی رجحان اور صنفی شناخت کے دعوے :یورپی
انسانی حقوق کا چیلنج
پروجیکٹ کی منظوری کا ER/NH285/1
حوالہ:

براہ مہربانی ان سواالت میں سے کسی کے لیے ہاں یا نہیں کہنے میں آزاد محسوس کریں۔
ہاں/نہيں

 .1میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے مذکورہ پروجیکٹ کے بارے میں منسلکہ معلومات
کی شیٹ کو پڑھ لیا ہے اور مجھے معلومات پر غور کرنے اور سواالت پوچھنے کا موقع مال ہے
اور ان کا تسلی بخش جواب حاصل کیا ہے۔
 .2میں سمجھتا ہوں کہ میری شرکت رضاکارانہ ہے ،اور میں پروجیکٹ کے بعض یا کل حصے میں
شرکت نہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہوں ،اور یہ کہ میں پروجیکٹ کے کسی بھی مرحلے میں
کسی طرح کی سزا یا نقصان کے بغیر باہر نکل سکتا ہوں جب تک کہ کسی متعلقہ اشاعت کو
اشاعت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا ہے (جو کہ انٹرویو کے کم از کم دو ماہ کے بعد ہوگا)۔
 .3میں اس تحقیقی مطالعہ کے مقاصد کے لیے اپنی ذاتی معلومات کو پراسس کرنے کی رضامندی
فراہم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معلومات کو سخت رازدارانہ سمجھا جائے گا اور ڈیٹا
پروٹیکشن ایکٹ  1998کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔
 .4میں انٹرویو کی آڈیو ریکارڈنگ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔
 .5میں پروجیکٹ کی اشاعتوں میں گمنام طور پر حوالہ دیئے جانے سے اتفاق کرتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ اس عرفی نام کا استعمال کیا جائے_____________________ :
 .6میں پروجیکٹ کی اشاعتوں میں اپنے نام کے استعمال کے ساتھ حوالہ دیئے جانے سے اتفاق
کرتا ہوں۔

 SOGICAرضامندی فارم v.7, 19.09.2017
اس پروجیکٹ نے یورپی اتحاد کے ہورائزن  2020تحقیقی و جدت طرازی پروگرام (گرانٹ معاہدہ نمبر  )677693کے تحت یورپی ریسرچ کونسل ( )ERCسے فنڈ حاصل کی
ہے۔

 .7میں انٹرویو کے دوران پیدا کی جانے والی تخلیقی مواد کی شکل میں اپنے تعاون کی رضامندی فراہم کرتا
ہوں ،جیسے فوٹوگرافی ،شاعری ،ویڈیو ،ڈرائنگ/پینٹنگ ،کا اس پروجیکٹ کے حصے کے طور پر جائزہ
لیا جانا اور عام کیا جانا۔ [براہ مہربانی نیچے الئن کھینچیں کہ مواد کی کون سی شکل پیدا کی جاتی ہے]۔
 )aایک مکمل طور پر گمنام کی بنیاد پر
 )bگمنامی کے بغیر
 .8میں اس پروجیکٹ کے محققین کے ذریعہ مستقبل کی تحقیق اور تجزیہ کے لیے اپنے انٹرویو کے دوبارہ
استعمال کیے جانے سے اتفاق کرتا ہوں۔

نام:
ای میل:
ٹیلی فون:
دستخط:
تاریخ:

محقق کا نام:

ہاں/نہيں



میں تحقیق کے مضمون میں شامل کیے جانے سے پہلے اپنی منظوری کے لیے انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ
کو دیکھنا چاہتا ہوں۔



میں چاہتا ہوں کہ پروجیکٹ کے رپورٹ اور خالصے کو حتمی شکل دیئے جانے کے بعد اس کی ایک
کاپی مجھے بھیجی جائے۔



اس یا دیگر تحقیق کے پروجیکٹ میں شرکت کرنے کے مستقبل کے مواقع کے بارے میں مجھ سے
رابطہ کریں۔

 SOGICAرضامندی فارم v.7, 19.09.2017
اس پروجیکٹ نے یورپی اتحاد کے ہورائزن  2020تحقیقی و جدت طرازی پروگرام (گرانٹ معاہدہ نمبر  )677693کے تحت یورپی ریسرچ کونسل ( )ERCسے فنڈ حاصل کی
ہے۔

