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GenV Parent/Guardian Information Statement  
 GenV  ��رست / ن ی والد   برای   معلومایت    ان � ب 

 ؟ GenV. چرا 1
GenV) مخفف ،Generation Victoria مکمل از   ر �تص�  ک � نیا . باشد یم   الیت �ا ی�ا�  قایت �پروژە تحق  ک � ا، �کتور �) �سل و

 . کند �م فراهم�سل را   ک � صحت و سالمیت 

کت کنند.  شود � آنها دعوت م نیو والد ا �کتور � مدت دو سال، از همه اطفال متولد شدە در و  یبرا تمام  م�خواه�ما م تا در آن �ش
  ا �هستند   چه ک� نکهیرا بدون توجه به ا نینوزادان و والد 

گ
از جمله  - هر خانوادە  مهم است   . م�کنند، شامل کن  � در کجا زند�

  خانوادە شما. 

GenV  بدان معناست که   نیا ند. ک�م  کجا � شدە باشد،  یجمع اور  گر � را که شما قبال فراهم کردە و توسط خدمات د معلومایت
م��وط به صحت و  دە�چ�به سواالت پ  م�توانیاز آنچه امروز م ع�ت ��  تواند یم قات�تحق ندەیدر ا . د �ی گ� کم شما را م  ار �وقت �س 
  کند.   افت�پاسخ در   سالمیت 

ما   با آن رو�رو هستند کمک کند.   نیکه امروزە کودکان و والد  و درمان مسائ� ین یب  ش� پ ،ی�ی به  جلوگ GenVکه   م�دار   د �ما ام
  . م�همه شاهد باش یرا برا رواین  یها یمار � )، بیها (الرژ  ت� از وقت،  حساس ش� مانند تولد پ یمشکالت کم�ت   م�خواه�م

ن در   . د �کمک کن  -ا�نون و فردا   - همه خانوادە ها  یبه�ت برا ی ا ندەیآ  جاد � به ا  د �توانی، شما م GenVبا سهم گرفنت

ف  در  یدعوت برا  .2  GenVسهم گرفنت
�د.    GenVن�م تا در کما از شما و  طفل شما دعوت م� ن در  سهم بگ�ی ، شما با�د  فورم رضا�ت نامه را در GenVبرای سهم گرفنت

�ک �سخه از این سند و فورم رضا�ت نامه برای نگهداری شما دادە خواهد شد و همچنان پا�ان امضا کن�د. 
 موجود است. www.genv.org.au در

، با�د بفهم�د که چرا  ن هدف ما این است که �ک کارمند    اتفاق م�افتد و شامل چه مواردی میباشد.  GenVقبل از تصم�م گرفنت
GenV   آنها  حضوری در مورد   -بالفاصله �س از تولد طفل تان شما را در  شفاخانه مالقات کندGenV   به شما اطالع خواهند

س�د. داشته باش�د از انها هر چقدر سوا� که   داد.    انرا ب�پ

 انجام ده�د.  www.genv.org.auرا با خواندن این سند �ا تماشای و�دیو در   GenVشما همچنان میتوان�د معلومات در بارە 

�د �ا با شمارە  genv@mcri.edu.auشما همچنان میتوان�د از ط��ق ا�م�ل به آدرس        1800 436  888با ما تماس بگ�ی
)1800 GEN VVV .دادن به سواالت شما خوشحال م�ش��م.  جواب ما از ) زنگ بزن�د 

3 .GenV ست؟ �چ 
GenV   ال دوران کود�  قایت �پروژە تحق ن�بزرگ�ت   یر �تص�  ک� نی ا است.  ا �در اس�ت

گ
  از چگون�

گ
  ش� افزا رشد و توسعه اطفال، چگون�

کمک  به محققان، جوامع و    یبرا  یساختار  یها تهداب نیا  مختلف است.  یدر �سل ها سالمیت  ی�ی سن در مردم و نحوە تغ
شود و به  منجر  یبه مراقبت به�ت و مصئون تر  نیکه ا   م�دار  د �ما ام کند. �م  جاد �بهبود سالمت و رفاە با هم ا  یسازان برا �� پال

آنها را در  ن ینوزاد و والد 160,000از  ش�ت � �س از دو سال، ما ب ما را پاسخ دهد.  نیفرزندان و والد در بارە سواالت  ن�از مهم�ت  بر�ن 
  کرد.   م�دعوت خواه GenVبه   ا �کتور � �ا� و 

معلومات و سواب ها  (نمونه) را از   ، و سپس با بزرگ شدن طفل تان، بر�ن GenVما هنگام ثبت نام در  د، �ا�ر شما موافقت کن
که خدمات قبً� در    م�کن� شما، ما معلومات و نمونه ها را به ان عالوە م  ت�سپس، با  رضا . م�کن�م  یشما و فرزند تان جمع آور 

  ندە یآ قات�در تحق تواند یکه م  م�کن� م یگاە مصئون نگهدار   ە�ی ذخ  ک�معلومات را در   نیما ا کردە اند.   یجمع آور  یحالت عاد
  �� همچنان به پال نیا از مشکالت را بهبود خواهد بخشد.  ی�ی و جلوگ ین ی ب ش � پ ،ینحوە تداو    ج ینتا . د �ی مورد استفادە قرار گ

  . ند �ی بگ یی ا�کتور �و  یاز خانوادە ها ت �حما ی برا خویب  مات �تا تصم کند �سازان  کمک م

   م�دار  د � ما ام . کند � م جاد �خانوادە ها ا  یرا برا یدار  معین  اتی�ی اما تغ خواهد،�از شما م ک� زحمت   GenVبدان معناست که  نیا
  . م�مورد مطالعه قرار ده یاد�ز   یسالها یکه سالمت و رفاە خانوادە را  برا 

https://genv.org.au/for-parents/parent-guardian-information-statement/
http://www.genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
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  ار ��س   یپروژە ها
گ

 ا � مزا ن یا GenVکه   م�دار   د �ما ام  . کند �در حال حا�ن به افراد مسن در �ا� جهان کمک م GenVمانند  بزر�
  کند.   جاد �ا یی ا� کتور � کودکان و جوانان و   یرا برا

 دهد؟ �را  انجام م GenVکار   . چه ک�4
GenV  اد �بن  ت �اطفال، و دا�شگاە ملبورن، با حما اطفال موردا�، شفاخانه شا� قات�توسط دف�ت اطفال ملبورن (موسسه تحق  

  شود � م  ت�حما  نیا . شود � م  ل�تم�  پاول رام�   اد �و بن  ا �کتور �توسط دولت و  نیا . شود � م  ت�اطفال) هدا شفاخانه شا�
  توسط: 
 اطفال مح�   یتولد شما و شفاخانه ها •
 ا�کتور � و  قایت �دا�شگاە ها و موسسات تحق •
ال ا،�کتور � برجسته در و  ن�ماه�  •  و �ا� جهان ا �اس�ت
 کمک کردە اند.   GenV که به طرا�  کساین    ، خانوادە ها و اجتماعات مح� •

  بخوان�د.   اینجا میتوان�د در�ارە او و بق�ه اعضای ت�م  دا��ت اطفال است.   - مدیر عل� پروف�سور مل�سا و�ک، متخصص اطفال 

 م؟�وندیبپ GenVکه به   د �خواه�. چرا از ما م5
کت کنند.  GenVتا در  شود � آنها دعوت م نیتولد شدە اند و از والد ا �کتور �دو سال،  تمام اطفال که در و  یبرا از شما دعوت  �ش

  تولد شدە است.  ا �کتور �مدت در و  نیطفل شما در ا که�شدە است بخاط� 

6 .GenV است؟  یشامل چه موارد 
هدف   . د �ی گ�با شما تماس م ا �   کند � با شما مالقات م -معموً� در شفاخانه  - �س از تولد طفل شما   GenV م�ت یاز اعضا � �

GenV  قه�دق 20-15مالقات در حدود   نیا آسان سازد.   وندند یپ یبه ان م کهی� انها یاست که کارها را تا آنجا که امکان دارد برا نیا 
سیاز شما م م،�ده�م ح یما پروژە را توض . کشد �طول م کت کن د �خواه�شما م ا �که آ   م��پ   نظرسن�ب  ک�  د،�با طفل تان در ان �ش

  ک� نمونه از داخل دهن و    ی�سته برا ک �و  م �ده�کوتاە به شما م
گ

  نیاز ا ک�در بارە هر   . م�کن�را عرضه م �سته نمونه خان�
ن طفل شما ن گر �در صورت امکان، ما از والد د. د�بخوان ش�ت � ب  ر یموارد در ذ   ق�با شما از ط�   GenV ن،یبعد از ا  . م�کن�دعوت م  �ی

  فرستادن در تماس خواهد بود.   ام�پ ا � ل�م�ا

کت کردن تان، شما موافقت م   : تواند یم GenVکه   د �کن�با �ش

 : شود �شامل م نیا . م�ساز �م  کجا �موجود را با هم  ی معلومات و نمونه ها )1(
شامل  معلومات   نیا . کند �م  یجمع آور    ندەیرا  که خدمات از شما و  طفل تان، قبل از تولد طفل تان و در آ معلومایت  •

و  معلومات م��وط به   ،و  سوابق و خدمات اجتما�  الت �شما و طفل تان، تحص  و رواین  م��وط به سالمت جس�
ان و سا  ،به ادارات دولیت   تواند یم GenV . باشد یتولد و مرگ م فراهم کنندگان  ر یمکاتب و کودکستانها، شفاخانه ها، دا��ت

�   داشته باشد.  دس�ت
•  

گ
 خانه شما.   � �هوا و خدمات مراقبت از کودکان در نزد  معلومات م��وط به منطقه شما، مانند آلود�

 شدە است.  یجمع آور   ندەیطفل شما در آ  ا �از شما قبل از تولد طفل و از شما   که توسط خدمات ص�   یی نمونه ها •
  ە�ی سال ذخ ا �چند روز، ماە  ی ماندە اغلب برا نمونه با�ت  د، �ده�سواب انجام م ا �ادرار  ا �خون   ش �که شما آزما  هنگا�

  یبرا قات�نمونه ها بعدا در تحق نیاز ا . م�و با دقت از آنها مراقبت کن م�منتقل کن  GenVآنها را به  م� توانیما م . شود � م
  . شود � از خانوادە ها استفادە م یار �نفع �س 

شما میتوان�د در بارە آنچه که ما جمع آوری م�کن�م، از چه ک� جمع آوری م�کن�م و  ط��قه استفادە از آن را  در اینجا  
parents-www.genv.org.au/for  .ب�ش�ت بخوان�د 

  ک� )2(
گ

تا    د �کن  یهر دو نمونه را جمع آور  ا �  ک�  د �توانیشما م د،�ا�ر موافق هست  . م�کن�به شما عرضه م �سته نمونه خان�
 �سته شامل: . کرد  م�خواه حیتماس خود توض  ا � د �بازد ان�ما آنها را در پا . د�ما ارسال کن یبرا
ن ی بعد از پ  –�سته نمونه بم�پ  ک� •  قه�ط�  . د �دار �نمونه کوچک برم ک�، شما  از مواد مدف�ع طفل تان GenVبه   وسنت

  ی �ی ادگ�  یبرا توانینمونه ها م از   داد.  م �خواه  حیتماس خود توض ا �  د � بازد ان�انجام آن را در پا
گ

رودە بر   �ی تأث چگون�
  بخوان�د  اینجا در مورد نمونه بم�پ  ش�ت � معلومات ب سالمت استفادە کرد. 

ن یبعد از پ  د،�دوش�خود را م  �ی ش ا � د �ده� م �ی ا�رشما  ش -مادر  �ی �سته ش •   �ی ش  یخور   یقاشق چا  ک� GenVبه  وسنت
در مورد نمونه ش�ی مادر   .�شتیباین م�کندطفل و مادر  ه�در بارە سالمت و تغذ قات�از تحق نیا . د �کن� م یآور جمع  

 .بخوان�د  اینجا ب�ش�ت 

https://genv.org.au/about-genv/our-team/
http://www.genv.org.au/for-parents
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-nappy-swab-and-how-is-it-used
https://www.genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-breastmilk-sample-and-how-is-it-used
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بطور مثال، ممکن   . د �تا سالمت ، رشد و رفاە خود و فرزند خود را دنبال کن د ��ی بگ با شما تماس کوتا� هر از چند گا� )3(
فرزند شما را که بزرگ شدند    یحضور  یی اب �ارز  شنهاد � پ  ا � م،�بفرست  ل�م� ا ا � ام�بار به شما پ ن یسال ما چند ان�است در ج� 

کت کن ا � که آ  د ��ی بگ م �در آن زمان تصم د �توانیشما م . م�بکن   نه.  ا � د � �ش

)4(  � از   با معلومایت  د �ده�م  GenVرا که شما به  ما معلومایت  و استفادە از نمونه ها و معلومات.  ە �ی مصئون، ذخ دس�ت
ن که قوان  ندەیآ  شدە اخال�ت  د ی�تأ قات�در تحق توانینمونه ها و معلومات را م  نیا . م�ساز � م کجا �خدمات مانند باال      GenV نی

 ]. د�داتا مراجعه کن ە�ی در�ارە ذخ 14و   13[به بخش مورد استفادە قرار داد   کند،� را برآوردە م

 هست�د.  GenVتان در  به خدمات بگ���د که شما و فرزند  )5(

؟  شما همچنان میتوان�د انتخاب کن�د که رضا�ت خود را  با موارد ز�ر م�ده�د �ا خ�ی

نمونه (سواب) دهن میتواند انواع مختلف تحق�قات بیولوژ�� از جمله   از داخل دهن شما و طفل تان. �ک نمونه (سواب)  )6(
    ب�ش�ت بخوان�د.  اینجا در بارە نمونه (سواب) دهن  تحق�قات ژنت�� را حما�ت کند. 

برای تحق�قات ژنت��، برای کسب   استفادە از نمونه ها (به عنوان مثال نمونه (سواب) دهن �ا کارت ازما�ش نوزادان) )7(
 تعامل ژن ها با سایر عوامل که تأث�ی بر سالمت و رشد م�کنند. 

گ
این ممکن است به محققان  معلومات ب�ش�ت در مورد چگون�

 انتقال وضع�ت و عوامل خطر از والدین به فرزندان. 
گ

در  در پاسخ به سواالت جد�د کمک کند، بطور مثال در مورد چگون�
   ب�ش�ت بخوان�د.   اینجا در�ارە ژنها کنالوژی جد�د ممکن است انواع د�گر آزما�شات را مجاز کند. آیندە، ت

GenV خواهد داشت؟ �  با اجازە من به چه ن�ع معلومایت دس�ت

 بع�ن از مثالها عبارتند از: 

اسوند، معلومات  • ، سوابق شفاخانه، کایپ های سکن های د�جیتال مانند ال�ت : بطور مثال م�د�ک�ی سالمت جس� و رواین
 ورد حامله رداری شما جمع آوری شدە در م

کت  کند  • ن و  حساب در مکتب، ا�ر فرزند شما �ش  تحص�الت: بطور مثال ارز�ایب م� خواندن و نوشنت
 اجتما�: بطور مثال معلول�ت، حما�ت از  مراقبت طفل/رفاە، مسکن، عدالت •
 هوا.  •

گ
 معلومات عمو� در مورد منطقه شما: بطور مثال محل�ودکستان، آلود�

� د اینجا  GenVدر مورد منابع ب�ش�ت   . اینجا ببین�د  www.genv.org.auار�م در  بخوان�د و مناب� را که هر سال به آنها دس�ت

GenV  خواهد داشت؟ �  با رضا�ت من به چه ن�ع نمونه های معمول دس�ت

 نمونه ها عبارتند از:  

آزما�ش طفل تان برای وضع�ت خاص. در بارە   - حامله داری انجام دادە ا�د  12-10آزما�ش خون که احتماً� در هفته  •
   ب�ش�ت بخوان�د.  اینجا  10صفحه ازما�ش هفته 

ا�ر شما متولد     برر� برای وضع�ت نادر که قابل درمان باشد.   -نمونه خون از کارت ازما�ش خون نوزاد شما (کوری  پا)  •
� داشته باش�م. در�ارە کارت ازما�ش   ن ما�ل هست�م در صورت وجود کارت خود تان، به آن دس�ت ال�ا هست�د، ما ن�ی اس�ت

 ب�ش�ت بخوان�د .   اینجا نوزادان 
نمونه های معمول د�گری که ممکن است در دوران حامله داری دادە باش�د و نمونه هایی که شما �ا  طفل تان در آیندە   •

 انجام دادە میتوان�د. 
� دار�م در اینجا    اینجا  GenVدر مورد نمونه های معمول  ب�ش�ت بخوان�د و نمونه هایی را که ما هر سال به آن دس�ت

www.genv.org.au  ببین�د . 

د؟  GenVچه اتفا�ت م�افند وقت�که   با من تماس م�گ�ی

از شما دعوت م�کند تا در بارە وضع�ت خود و فرزند تان  ما را با خ�ب ساز�د. این تماسها ممکن  GenVدر حدود چهار بار در سال، 
ن  �د که آنها را تکم�ل کن�د �ا  نه دق�قه طول بکشد.  20تا  3است بنی  تماسها ممکن شامل شود: . هر بار شما تصم�م م�گ�ی

 نظرسن�ب های کوتاە و به تازە کردن که انرا  پر م�کن�د.  •
ی رشد و صحتانداز  • �ان قلب است.  .ە گ�ی ن های مانند، بازی های حافظه، گفتار در اطفال بزرگ�ت و �ن  این شامل چ�ی

ون�� مانند تل�فون تان   �د، �ا شما �ا طفل تان در اله ال��ت بطور مثال، شما ممکن است �ک و�دیو کوتاە از طفل تان بگ�ی
 ب�ش�ت بخوان�د.  اینجا  GenVە باشد. در�ارە حدود اینها  تا حد امکان کوتاە و �گرم کنندبازی کن�د. 

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-a-saliva-swab-and-how-is-it-used
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#why-is-genv-interested-in-genes
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-data-does-genv-access-with-my-permission-and-why
http://www.genv.org.au/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-10-week-screen
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-newborn-screening-card
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-samples-does-genv-access-and-store
http://www.genv.org.au/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-health-and-development-measures-will-genv-send-us
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    کار م�کند.   GenVلعایت باشد که با ین ممکن است شامل دعوت به مطا . GenVاخبار و به تازە کردن   •
 .ب�ش�ت بخوان�د  اینجا  GenVدر�ارە مطالعات کار کردن با 

 ارز�ایب های 
گ

 زمان�که اطفال بزرگ�ت هستند؟ GenVچگون�

ی های ص� و ر    GenVما ام�د دار�م  که از تما م اطفال   شد تنها به صورت حضوری صورت گرفته میتواند. بع�ن از اندازە گ�ی
ن به مکتب را اغاز کنند. ما هنوز این مالقاتها را طرا� نکردە ا�م. شما میتوان�د در آن زمان    د�دن کن�م، بطور مثال زمان�که رفنت

 . کت کن�د �ا  خ�ی �د که آ�ا �ش �م.  ما شما را  در  تصم�م بگ�ی ج��ان خواه�م گذاشت، در صورت�که ما بتوان�م با شما تماس بگ�ی
  ب�ش�ت بخوان�د.   اینجا  GenVدر�ارە مالقاتهای 

 هست�م؟ GenVبه خدمات م�گ��د که من و طفلم در   GenVچرا 

بطور   کمک کند.   GenVست در طول مالقاتهای عادی شان از شما با نظرسن�ب های کوتاە �ا ارز�ایب های خدمات د�گر ممکن ا
بع�ن   مثال، نرس طفل شما ممکن است �ک آزما�ش بینایی اضا�ن به فرزند شما فراهم کند، گفتین شما و نت�جه انرا ثبت کند. 

خدمات ممکن است بتوانند معلومات تماس تازە شما را  شما تغی�ی کند. اوقات ممکن است شما نقل مکان کن�د �ا معلومات تماس  
خدمات ممکن است شامل  فراهم کنندگان خدمات ص�  فراهم کنند، اما ا�ر ما بدان�م که شما م�خواه�د خارج ش��د.  GenVبه 

لینک  ، سن�ت   ، کودکستانها �ا مکاتب باشد. و  تعل�� مانند نرس  والدی و نرس صحت اطفال، دا��ت شما، شفاخانه ها، مد�ک�ی

�ک نم�ساز�م. در�ارە خدمات  که با    ب�ش�ت بخوان�د.   اینجا کار م�کنند   GenVما داتا  تحق�قایت شما را با آنها �ش

ف ی. مفادات پ7  باشد؟ یچه م GenVبه   وسنت
GenV ممکن مستق� 

�
  هم نباشد.  ا �طفل شما باشد  ا � به مفاد شما  ما

شما  . م�کن  ان�خود را  ب گفتین   نانیدر همانجا برا د، �کرد  ل�ها را تکم ایب �ارز  ا �ها  طفل تان نظرسن�ب  ا � شما  که�هنگام م�توانیما م
  ). د�ن یرا بب  11(بخش   د �اب�ب د �را مف نیممکن ا 

که    م�دار  د �ما ام گزارش خواهد داد.   نیوالد  از مسائل م��وط به اطفال و به طور ک�  یار �در بارە �س  GenVبا گذشت زمان، 
GenV  

گ
 یکه برا   م�دار  د �و ام م،�ساز � م ک� را با شما �ش  ک�   جینتا  نیما ا کمک کند.   نیاز اطفال و والد یار ��س   در به�ت کردن زند�

  باشد.   د �شما مف

 م؟ �وندیبپ GenV. ما چگونه به 8
ن به شما م ی انرا برا کایپ   ک�و ما   د � را امضا کن ت�فورم رضاشما  کت  GenVقسمت از  ا �در همه   د � توانی. شما مم�ده�نگهداشنت �ش

کت کنند.  نیکه هر دو والد   م�دار   د �. در صورت امکان، ما امد �کن از   � �. د � بده ت �خود رضا  یبرا د �توانیشما م در آن �ش
ن ��رست ن/ نیوالد   . دهد �م ت �فرزند شما رضا  یبرا �ی

کت کن نیدر ا د �ما با ا �. آ9    م؟��ش
هر   ن،یبا وصف ا  طفل تان نخواهد داشت.  ا �بر مراقبت شما   ی�ی تأث د،� �ی بگ  م�هر چه شما تصم  . به شما ارتباط دارد  نی. ا�ی نخ

کت کنند، به همان اندازە  نیدر ا یش�ت � چه مردم ب   . شود � ارزشمندتر م GenV�ش

  نظرم را  بعدا عوض کنم؟  توانمیمن م  ا �. آ10
برو�د.     GenVو�ب سا�تکا�ن است که به ما زنگ بزن�د �ا ا�م�ل کن�د �ا به    ب�، شما در هر زمان میتوان�د نظر خود را تغی�ی ده�د. 

  برای شما الزم ن�ست دل�ل تصم�م خود را به ما بگ���د. 

 ب�ش�ت بخوان�د.  در اینجا در�ارە خارج شدن از این ا�ر ا�نون رضا�ت داد�د، � توان�د بعدا� من�ف ش��د.  •
معلومات قب� شما و طفل تانرا   GenVبا وصف این،  بپیوند�د.  GenVا�ر ا�نون رضا�ت نم�ده�د، شما میتوان�د بعدا� با  •

ن به از دست خواهد داد.   .ب�ش�ت بخوان�د اینجا  GenVدر بارە پیوسنت
)، انها این فرصت را دارد که به عنوان جوان  به س 18تا  14هنگا� که طفل شما بزرگ م�شود (در حدود  •

گ
هم  سال�

ن خود ادامه دهد.   ب�ش�ت بخوان�د.   اینجا  GenVدر�ارە ادامه کار با گرفنت

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-work-with-other-studies
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-other-assessments-might-genv-invite-us-to-do
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-do-services-help-genv-to-collect-information-from-us
https://genv.org.au/contact/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-do-i-leave-genv
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#can-i-join-genv-later
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-my-child-stay-involved-with-genv-as-they-become-an-adult
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  داد؟) خود را خواهد دبک� بارە صحت ما نظر  (ف در  GenV ا �. آ11
که ممکن   فراهم کند نظر خود را در همانجا به شما  تواند ی م GenV  د،�کن� م ل�خود را تکم یها ایب �طفل تان ارز  ا �که شما    هنگا�

ن کوتاە ممکن است �شان دهد که همه چ  یراپور ها  نیا  باشد.   د �شما مف یاست برا    در صورت نگراین  ا �  ود،�ی م ش� درست پ  �ی
ا� بگذار  گران�راپور ها را  با د  نی ا  د �توانیشما م . د �مشورە با کدام شخص مراجعه کردە کن یبرا  . د �مانند دا��ت تان به اش�ت

شدە  باشد،   جاد � طفل شما ا ا � شدە شما  ە �ی ذخ ینمونه ها ا �را که بعد از داتا ها  ید�جد  یاز نظر دادن هماندم، ما داتا ها �ی به غ
  . دهد � شما قرار نم ار �را در اخت یبعد جینتا  نیا  GenVبدان معناست که   نیا . م�کن� نم  جدا�انه برر�

 است که:  نیا ل�به دل نیا

ان از آزما -  شوند � نم طرا� یتداو  یبرا  قایت �تحق شات�معموال ازما • استفادە  ضان� م�  یتداو  یبرا  متفاویت  یها ش �دا��ت
 کنند�م

دازد یگروە ها م  یبل�ه تنها برا  -افراد نه   جیبه نتا قات�تحق •  �پ
 درست نباشند.  ا � مهم   گر �ممکن است د  شود � بعد انجام م  یکه سالها  شایت �آزما •

GenV  ممکن است آنها نظرات   . د�کن  یبا ما همکار  شدە اخال�ت  د ی�تأ ندەیچا�س را به شما بدهد که در مطالعات آ  نیممکن ا
کت کن  د � انتخاب کن د �توانیم شه� شما هم  بدهند.  ) اضا�ن دبک�(ف   . �ی خ  ا �  د �که �ش

دە گزارش دهند    افته�تا  م�کن� م ق�را �ش�  GenVما محققان   . شود � م  عم� د، �است که دا�ش جد نگونهیا  -ها را به طور گس�ت
GenV  ش   گرو�  جیتنها نتا  واقع شود.  د �مف  نیوالد  یبرا نیکه ا    م �دار  د � ام . دهد �خود قرار م ت�سا ب� انرا در و  یی خالصه ها��

  . شود � هرگز ��ش نم یفرد جینتا  - شود � م

ف ی. پ12  دارد؟  چه خطرایت  GenVبه  وسنت
ن یپ   یدارا GenV بگذارد.   �ی تأث  د �کن� م افت �طفل تان انرا در   ا � که شما   یی بر مراقبت ها ا � وارد کند   یب ی آس د �نبا GenVبه  وسنت

  م�بدان معناست که خطر نقض ح�  نیا  شما است.  خصو�  م�محافظت از ح�  یو مصئون برا انه�ی سختگ یها ستم� س
 کم است.   ار �داتا �س  خصو�

ن یکه پ  م�دان�ما م منجر شدە است که امروزە به   یاد�ز  ی مانند شما به کشف ها نیاعتماد والد به اعتماد دارد.  از �ن GenVبه   وسنت
ان کن  م� . ما سخت تالش خواهکند �مانند عفونت و �طان کمک م یی ها نهیاطفال و بزرگساالن در زم   . م� کرد تا اعتماد شما را ج�ب

13 .GenV  چگونه از معلومات ما مراقبت خواهد کرد؟ 
� افراد فاقد صالح�ت به س�ستم های  ساخته شدە است.  GenVس�ستم های داتا ما به طور هدفمند برای  �س�ار  GenVدس�ت

ە م�کن�م و به طور منظم �ست های  ن خالف قانون است. ما همه اطالعات را در مح�ط های مصئون ذخ�ی دشوار است. همچننی
ن با حذف مشخصات شناسایی (مانند نام ها) از داتا هایی که محققان استفادە م�کنند، از ح��م   امنییت را انجام م�ده�م. ما همچننی

  خصو� محافظت م�کن�م. 

به این ترت�ب ما با شما در   استفادە م�کن�م.  GenVما از معلومات شخ� شما (مانند نام و معلومات تماس شما) برای اجرای  
، وقت�که ما به مجموعه داتا های د�گر (بخش  ن � پ�دا م�کن�م، این معلومات برای اطم6تماس میباش�م. همچننی ینان از  ) دس�ت

مطابقت دادن ما با شخص مورد نظر ما میباشد. برای د�دن اطالع�ه مجموعه ح��م خصو� و س�است حفظ ح��م خصو� 
MCRI  بهwww.genv.org.au/privacy  و تصحیح معلومات شخ� خود و طفل تانرا که � مراجعه کن�د. شما حق دس�ت

ن حفظ ح��م خصو� دار�د.  ە کردە ا�م تحت قواننی ن با   ذخ�ی   انجام ده�د.  GenVشما میتوان�د این کار را با تماس گرفنت

این بدان معناست که  ود نگه م�دار�م. مگر اینکه به ما بگ���د که آن را حذف کن�م، ما داتا شما و طفل تانرا  برای مدت نامحد
GenV  .تواند سالها از ا�تشافات جد�د �شتیباین کند � 

ال�ا و و�کتور�ا است.   ن حفظ ح��م خصو� اس�ت به طور مرتب امن�ت داتا، س�ستم  موسسه تحق�قات اطفال موردا� تابع قواننی
، داتا های تحق�قایت  ن ممکن است   GenVهای معلومایت تکنالوژی و پال�� های خود را تازە م�کند. برای اهداف تحق�قایت همچننی

د.  اینها از امن�ت و ح��م خصو� �کساین   در س�ستم هایی که توسط سایر ا�جن� های صالح�ت دار نگهداری م�شوند، قرار گ�ی
 برخوردارند. 

 ب�ش�ت بخوان�د.   اینجا و نحوە مدی��ت معلومات شخ� خود  اینجا  GenVدر�ارە امن�ت داتا 

https://www.genv.org.au/privacy
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-will-our-data-be-kept-safe-and-secure
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-handle-our-personal-information
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GenV   اقدامات احت�ا� اضا�ن را برای بر�ن معلومات، مانند مکان ها، تصاو�ر �ا داتا جنیت�� انجام م�دهد، که شا�د در مورد
   . ب�ش�ت بخوان�د  اینجا  GenVدر�ارە اقدامات احت�ا� هستند اشارە ای کند.  GenVکسان�که که بخ�ش از 

 کنند؟�محققان چگونه از داتا ما استفادە م. 14
این با�د در پوشش   میتواند برای تحق�قات برای بهبود سالمت ، رشد �ا رفاە اطفال و بزرگساالن استفادە شود.  GenVداتا 

د. با گذشت زمان، محققان از روش های مختلف ز�ادی برای پاسخ به سواالت جد�د و مهم استفادە   منظوری اخال�ت قرار گ�ی
به صورت محرمانه استفادە    GenVهای ز�ادی ادامه خواهد داشت. همه داتا خواهند کرد. بنابراین، ارزش معلومات شما برای سال 

انه ای دارد، در مورد امن�ت و افرادی که میتوانند از داتا استفادە کنند  GenV م�شود.  ن سختگ�ی  .قواننی

 : منظوری استفادە بر این اساس است

 هدف این تحقیق بهبود سالمت، توسعه �ا رفاە است  •
 ز داتا منظوری اخال�ت دارد استفادە پ�شنهادی ا •
• GenV  مصئون�ت و تخصص متقا�ن و موسسه �ا سازمان را ارز�ایب م�کند 
بنابراین استفادە کنندگان از داتا نم�دانند که ان متعلق به    -نمونه ها �ا داتا بدون شناسایی مشخصات استفادە م�شوند  •

 شما است 
ا�ط استفادە  •  موافقت م�کنند.   GenVاستفادە کنندگان با �ش

    ب�ش�ت بخوان�د.  اینجا در�ارە منظوری 

فت و ک�ف�ت   GenVت�م  ن از داتا شما برای برر� پ��ش بر�ن از داتا و    و آزما�ش مجموعه داتا استفادە م�کند.  GenVهمچننی
ال�ا و �ا� جهان قابل تج��ه و تحل�ل هستند. این امر در تحق�قات رایج است و   نمونه ها فقط در آزما�شگاە های تخص� اس�ت

ن قرار دارد. این تحت منجر به کشف�ات مه� شدە است. گا� استفاد ال�ا در پوشش قواننی ە از آنها در کشور های خارج از اس�ت
ن تص��ب شدە باال اتفاق م�افتند.  انه و همان قواننی  دستورالعمل های سختگ�ی

جد�د ا�جاد  وقیت محققان با داتا کار م�کنند، انها اغلب داتا جد�دی را از آزما�شات البراتواری �ا با ترک�ب داتا به روش های  
ی را برای بهبود سالمت ا�جاد م�کند.  GenVاینها دو�ارە به  م�کنند.   اضافه م�شوند. این امر فرصت های ب�ش�ت

کت های تجاری میتوانند برای استفادە از داتا  برای تحقیق در جهت بهبود صحت، توسعه �ا رفاە درخواست بدهند.  GenV�ش
ن منظور شدە را رعا�ت ک  نند. آنها با�د قواننی

کت کنندگان  ممکن است به آزما�ش های تحق�قایت بپیوندند که ط��قه های جد�دی را آزما�ش م�کنند. همه   GenVبر�ن از �ش
آزما�شات ن�از به منظوری اخال�ت دارند. به شخص�که ط��قه جد�د �شنهاد م�شود معموً� به صورت تصاد�ن مانند پرتاب �ک 

کت کردن با انها در تماس  انتخاب م�شود. در بر�ن از ازما�شات ، تنها با افرادی که روش جد�د برا�شان ارائه م�شود در بارە �ش
  میتوان برای مقا�سه نتایج افرادی که روش جد�د را در�افت م�کنند و در�افت نم�کنند، استفادە کرد.   GenVم�شوند. از داتا 
کت کنندگان  ن ممکن است در مورد مسائل خا� مانند ز  GenV�ش خم � �ا شنوایی کم به مطالعات �ا ثبت نامها  همچننی

ن داتا با  ا� گذاشنت ، با تأی�د اخالق درخواست  GenVبپیوندند. ازما�شات �ا مطالعات ممکن است رضا�ت شما را برای به اش�ت
  کنند. ما از این امر حما�ت م�کن�م. 

؟�سواالت ب . 15  ؟ کدام نگرایف   ش�ت
GenV ان همچنان دارای این ب�ان معلومایت است.  پاسخ �س�اری از سواالت را دارد.   و�ب سا�ت 

 با شمارە GenVبرای تماس با �� از اعضای 
�
ا�م�ل کن�د �ا از    genv@mcri.edu.auزنگ بزن�د، به   1800  436 888، لطفا

�د. با ما  www.genv.org.auط��ق  شما همچنان میتوان�د با شخ� که مستقل از پروژە باشد در مورد هر گونه   تماس بگ�ی
کت کنندە صحبت کن�د.   با مدیر توسعه تحق�قات  نگراین �ا شکا�ت، ط��قه انجام آن، �ا حقوق شما �ا طفل تان به عنوان �ش

�
لطفا

�د.   rch.ethics@rch.org.au�ا   )03( 9345 5044و اخالق در شفاخانه شا� اطفال ملبورن به شمارە      تماس بگ�ی

 
 

ا� در  ی �شکر از شما برا  . GenVاش�ت

 . د � وندیبپ GenVسفر به   نیکه شما در ا  م�دار  د �ما ام

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-take-care-of-information-that-could-identify-participants
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-approve-data-users
https://genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
https://genv.org.au/contact/
mailto:rch.ethics@rch.org.au
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