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GenV Parent/Guardian Information Statement 
GenV ਦਾ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਬਆਨ 

1. GenV ਿਕ�?  
GenV, ਜੋ Generation Victoria ਦਾ ਛਟੋਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ ਖੋਜ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ�ੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। 

ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਜੰਮ�ੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਅਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇਮਾਿਪਆ ਂਨੰੂ GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਅਸ� ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ�, ਭਾਵ� ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤ ੇ ਿਕਧਰੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ।ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ 
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ - ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ। 

GenV ਤੁਹਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਦਆੁਰਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਇੱਕਠੀ ਕੀਤ ੇਡਾਟਾ ਨਾਲ ਿਮਲਾ�ਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨ�  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮ� ਲੈਣਾ ਹੈ।ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਿਫਰ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ� 
ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ� ਛਤੇੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ GenV  ਅੱਜ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਕਰੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਵਗੇੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ।ਅਸ� ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹ�, ਇਨ� � 
ਿਵੱਚ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਐਲਰਜੀਆ,ਂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

GenV ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਕੇ, ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ - ਹੁਣ ਅਤੇ 
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ। 

2. GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦ ੇਹ�।GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ 
ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤ ੇਇਹ  www.genv.org.au 'ਤ ੇਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਇਸਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ GenV ਿਕ� ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, GenV ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ 
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵ ੇ- ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ ਆਕੇ GenV ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਿਜੰਨ�  ਚਾਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੱੁਛ।ੋ 

ਤੁਸ� ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ ਪੜ� ਕੇ ਜ� www.genv.org.au 'ਤ ੇਵੀਿਡਓ ਵੇਖ ਕੇ GenV ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ� 
genv@mcri.edu.au  ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ� 1800 436 888 (1800 GEN VVV)ਤ ੇਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

3. GenV ਕੀ ਹ?ੈ 
GenV ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਿਵੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਿਵਖਾ�ਦੀ ਪ�ਿਟੰਗ ਹੈ ਿਕ 
ਬੱਚ ੇਿਕਵ� ਵੱਧਦੇ-ਫੁੱ ਲਦ ੇਹਨ, ਲੋਕੀ ਿਕਵ� ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਪੀੜ�ੀ-ਦਰ-ਪੀੜ�ੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਕਵ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਖੋਜਕਰਤਾਵ�, ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗ� ਦਾ ਿਨਮਰਾਣ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਤ� ਜੋ ਿਮਲਕੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਸਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਦੇਖਰੇਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡ ੇਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਭ ਤ� ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ� ਿਵੱਚ� ਕੱੁਝ ਸਵਾਲ� 
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੇਗਾ। ਦ ੋਸਾਲ� ਬਾਅਦ, ਅਸ� ਪੂਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ 160,000 ਤ� ਵੱਧ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ GenV ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵਗੇਾ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ� ਜਦ� ਤਸੁ� GenV ਲਈ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਅਤ ੇਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
ਅਸ� ਕੱੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਬ ਇਕੱਠ�  ਕਰ�ਗੇ। ਿਫਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾਲ, ਅਸ� ਸੇਵਾਵ� ਦਆੁਰਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਆਮ ਪ�ੈਕਿਟਸ 
ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਮਪਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੋੜ�ਗੇ।ਅਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦ ੇਹ� 
ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ� ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣਗੇ ਿਕ ਅਸ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਇਲਾਜ, 
ਇਨ� � ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਅਤੇ ਇਨ� � ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਵ� ਕਰਦ ੇਹ�। ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੰੂ ਿਵਕਟੋਰੀਆਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ। 

https://genv.org.au/for-parents/parent-guardian-information-statement/
http://www.genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
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ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ GenV ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਸਮ� ਲ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਓ ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� 
ਕਈ ਸਾਲ� ਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ�। 

ਬਹੁਤ ਵੱਡ ੇਪ�ਾਜੈਕਟ ਿਜਵ� ਿਕ GenV ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ� 
ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ GenV ਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਛੋਟ ੇਿਵਕਟੋਰੀਆਈ ਲੋਕ� ਲਈ ਇਨ� � ਲਾਭ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। 

4. GenV ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੌਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ?ੈ 
GenV ਦੀ ਅਗਵਾਈ Melbourne Children’s Campus ਦਆੁਰਾ (Murdoch Children’s Research Institute, The 
Royal Children’s ਹਸਤਪਾਲ, ਅਤੇ University of Melbourne ਵਲ� The Royal Children’s Hospital Foundation 
ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Paul Ramsay Foundation ਤ� ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਨ� � ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

• ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦ ੇਹਸਪਤਾਲ 
• ਿਵਕਟੋਰੀਆਈ ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ 
• ਿਵਕਟੋਰੀਆ, ਆਸਟ�ਲੇੀਆ ਅਤ ੇਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਮੱੁਖ ਮਾਿਹਰ  
• ਸਥਾਨਕ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਿਜਨ� � ਨ�  GenV ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  Professor Melissa Wake ਹਨ, ਜੋ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਤੁਸ� ਉਨ� � ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਪੜ� ਸਕਦੇ ਹੋ। 

5. ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ GenV ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਿਕ� ਕਿਹ ਰਹ ੇਹੋ?   
ਦੋ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ, ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਜੰਮ�ੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

6. GenV ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 
GenV ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਜਨਮ ਦ ੇਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 
- ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ। GenV ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਜੁੜ�ਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ 15-20 ਿਮੰਟ� ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹ�, ਪੱੁਛਦ ੇਹ� ਿਕ ਕੀ ਤਸੁ� 
ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਛਟੋਾ ਸਰਵੇਖਣ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਅਤ ੇਇੱਕ ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਸਵੈਬ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਮੂਨ�  
ਦੇ ਪੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਨੰੂ ਵੀ 
ਸੱਦਾ ਿਦੰਦ ੇਹ�। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, GenV ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਈਮੇਲ ਜ� ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਵਰਗੇ ਿਕਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ 
ਰਹੇਗੀ। 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਇਹ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ GenV: 

(1) ਪਿਹਲ� ਤ� ਮਜੌੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਮਪਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵ� ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ/ੇਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ 

ਬੱਚ/ੇਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦ ੇਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇ
ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸਾਮਾਿਜਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ  
ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। GenV ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ�, ਸਕੂਲ� ਅਤ ੇਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ�, ਡਾਕਟਰ� ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਪ�ਦਾਤਾਵ� ਤ� ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਢਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਕੋਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡਕੇਅਰ 
ਸੇਵਾਵ�।  

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਜਨਮ ਲੈਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡ ੇਤ� ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਤ� ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਦਆੁਰਾ 
ਇੱਕਠ�  ਕੀਤੇ ਸੈਮਪਲ ਜਦ� ਤੁਹਾਡ ੇਖੂਨ ਜ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ� ਸਵੈਬ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਾਕੀ-ਬਚ ੇਸ�ਪਲ ਨੰੂ ਕੱੁਝ 
ਿਦਨ�, ਮਹੀਿਨਆ ਂਜ� ਸਾਲ� ਲਈ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� ਇਨ� � ਨੰੂ  GenV ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹ� ਅਤੇ ਇਨ� � ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹ�। ਸੈਮਪਲ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਲਾਭ ਦਣੇ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਸ� www.genv.org.au/for-parents ਞ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ� ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਅਸ� ਕੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦ ੇਹ�, ਿਕਸਤ� ਇੱਕਠਾ 
ਕਰਦ ੇਹ�, ਅਤੇ ਿਕਵ� ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹ�  

(2) ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰੇਲੂ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ� ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ� 
ਦੋਵ� ਨਮੂਨ�  ਇਕੱਠ�  ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਅਸ� ਉਹਨ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵੱਚ ਕਰ�ਗੇ। ਪੈਕ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

https://genv.org.au/about-genv/our-team/
https://www.genv.org.au/for-parents
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• ਇੱਕ ਨ� ਪੀ ਸਵਬੈ ਿਕੱਟ - ਤੁਸ� GenV ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨ� ਪੀ ਿਵੱਚ� ਟੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛਟੋਾ 
ਿਜਹਾ ਸਵਬੈ ਲ�ਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ� ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਸ� ਦੱਸ�ਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨ� ਪੀ ਸਵਬੈ ਬਾਰੇ 
ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਪੜ�।ੋ 

• ਮ� ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਿਕੱਟ - ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ� ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਧ ਕੱਢ ਕੇ ਿਪਆ (ਐਕਸਪਰੈਸ 
ਕਰ) ਰਹੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� GenV ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱ ਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਮਾਵ� ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦ ੇਦੁੱ ਧ ਦੇ ਨਮੂਨ�  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥ ੇਪੜ�ੋ। 

(3) ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤ� ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ 
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਿਜਵ� ਿਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਸੇਜ ਜ� ਈਮੇਲ ਕਰੀਏ, ਜ� ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤ� ਉਸਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਆਮ�ਣ-ੇਸਾਮ�ਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸ� ਉਸ ਵੇਲ�ੇ ਇਹ ਫਸੈਲੇ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ 
ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਜ� ਨਹ�। 

(4) ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਮਪਲ� ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਸਦੀ ਸ�ਭ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ। ਅਸ� 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ GenV ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ �ਤ ੇਦੱਸੀ ਸੇਵਾਵ� ਵਰਗੀਆ ਂਸੇਵਾਵ� ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹ� ਇਹ 
ਸੈਮਪਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਨ� ਿਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ GenV ਦੇ ਿਨਯਮ� 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ [ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ�ਭ ਬਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਅਤੇ 14 ਵੇਖੋ]। 

(5) ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ GenV ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। 

ਤੁਸ� ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�: 

(6) ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ� ਥੁੱ ਕ ਦਾ ਸਵੈਬ। ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਸਵੈਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ�� ਦੈ ਜੈਿਵਕ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੈਨ� ਿਟਕ ਖੋਜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਸਵੈਬ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ 

(7) ਜੈਨ� ਿਟਕ ਖਜੋ ਲਈ ਸੈਮਪਲ� (ਿਜਵ� ਿਕ ਥੁੱ ਕ ਦਾ ਸਵੈਬ ਜ� ਨਵਜਾਤ ਦਾ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਵਰਤ�, ਤ� ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੀਨ ਿਕਵ� ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਕ�ਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸਨਾਲ 
ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਨਵ� ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਿਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤ ੇਖਤਰਾ ਕਾਰਕ 
ਿਕਵ� ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਤਕ ਅੱਗੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਹੋਰ ਤਰ�� ਦੀਆ ਂਜ�ਚ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਜੀਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ 

ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ GenV ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗੀ? 
ਕੱੁਝ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ: 

• ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ: ਿਜਵ� ਿਕ Medicare, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ, ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ ਵਰਗੇ ਿਡਟੀਜਲ ਸਕੈਨ 
ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਿਸੱਿਖਆ: ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਿਗਆਨ ਮੁਲ�ਕਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ 
ਤ� 

• ਸਮਾਜਕ: ਿਜਵ� ਿਕ ਿਡਸੇਿਬਲਟੀ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ/ਵੈਲਫੇਅਰ, ਹਾਉਿਸੰਗ, ਜਸਿਟਸ  
• ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਢਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਿਜਵ� ਿਕ ਚਾਇਲਡਕੇਅਰ ਦੀਆ ਂਥਾਵ� ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ।  

GenV ਦੇ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ� ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਪੜ� ੋਅਤੇ ਅਸ� ਿਜਨ� � ਸਰੋਤ� ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ�, ਉਹ 
www.genv.org.au 'ਤੇ ਵੇਖੋ। 

ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ GenV ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਸੈਮਪਲ� ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? 
ਸੈਮਪਲ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਬਲਡ ਟੈਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ 10-12 ਹਫਿਤਆ ਂਦ ੇਸਮ� ਤ ੇਹੋਇਆ ਹੋਵੇ - ਕੱੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ। 10 ਹਫਤ ੇਦੀ ਜ�ਚ ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਪੜ�।ੋ  

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦ ੇਨਵਜਾਤ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਾਰਡ ਤ� ਬਲਡ ਸੈਮਪਲ (ਸੂਈ ਚੁਭਾਉਣੀ) - ਦੁਰਲਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ 
ਿਜਨ� � ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਆਸਟ�ਲੇੀਆ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰਡ ਤਕ ਵੀ 
ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹ�ਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਹੋਏ ਤ�। ਨਵਜਾਤ ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਪੜ�।ੋ  

• ਹੋਰ ਰੂਟੀਨ ਸੈਮਪਲ ਿਜਹੜ ੇਤੁਸ� ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਿਦੱਤ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੈਮਪਲ ਿਜਹੜ ੇਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਸ਼ਾਇਦ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦਣੇ।  

GenV ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਸ�ਪਲ� ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਪੜ� ੋਅਤ ੇਿਜਹੜ ੇਸ�ਪਲ� ਤਕ ਅਸ� ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ� ਉਨ� � ਬਾਰੇ 
www.genv.org.au  'ਤ ੇਪੜ� ੋ

 

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
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/
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ਜਦ� GenV ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਾਰ, GenV ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ� ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਵ� ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਸੰਪਰਕ 3 ਤ� 20 ਿਮੰਟ� ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਸ� ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ�  ਹਨ ਜ� ਨਹ� 
ਸੰਪਰਕ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

• ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਤੁਸ� ਭਰੋਗੇ 
• ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਮਾਪ। ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਗੇਮ�, ਵੱਡ ੇਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਗਤੀ ਵਰਗੀਆਂ 

ਚੀਜ਼� ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ, ਤਸੁ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਿਡਓ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ 'ਤ ੇਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ।ੇ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਿਜੰਨ�  ਹੋ ਸਕਣ, ਛਟੋੇ ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। GenV 
ਮਾਪ� ਬਾਰੇ ਇੱਥ ੇਹੋਰ ਪੜ�ੋ। 

• GenV ਤ� ਖਬਰ� ਅਤੇ ਅਪਡਟੇਸ।ਇਸ ਿਵੱਚ GenV ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ� ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। GenV ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਇੱਥ ੇਪੜ�ੋ। 

ਜਦ� ਬੱਚ ੇਵੱਡ ੇਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਤ� GenV ਮੁਲ�ਕਣ� ਦਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਿਵਕਾਸ ਦ ੇਕੱੁਝ ਮਾਪ ਿਸਰਫ ਆਮ�ਣ-ੇਸਾਮ�ਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਅਸ� ਸਾਡ ੇGenV 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ੇਹੋਣ 'ਤ ੇਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲ�ਗੇ, ਿਜਵ� ਿਕ ਜਦ� ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ। ਅਸ� ਅੱਜੇ ਇਨ� � ਮੁਲਾਕਾਤ� ਦੀ ਉਸਾਰੀ 
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਉਸ ਵੇਲ�ੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ ਜ� ਨਹ�। ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੂਿਚਤ 
ਰੱਖ�ਗੇ, ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਸ� ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। GenV ਦੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ� ੋ

GenV ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਕ� ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਤ ੇਮ� GenV ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਜਾਣ ਸਮ� ਛੋਟ ੇਸਰਵੇਖਣ� ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ� ਨਾਲ GenV ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਿਜਵ� ਿਕ, ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਦ ੇ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਘਰ ਬਦਲ ਲਵ ੇਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਸੰਪਰਕ ਵਰੇਵੇ 
ਬਦਲ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸੇਵਾਵ� GenV ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵ� ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵ ੇਦੇ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਨਾਮ 
ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋ। ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ: ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਤਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਟਰਨਲ ਅਤੇ 
ਚਾਇਡਲ ਹੈਲਥ ਨਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਹਸਪਤਾਲ, Medicare, Centrelink, ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ, ਜ� ਸਕੂਲ। 

ਅਸ� ਉਨ� � ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਜ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹ�। GenV ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇ
ਪੜ�।ੋ 

7. GenV ਨਾਲ ਜੁੜ�ਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ GenV ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਲਾਭ ਿਮਲੇ ਜ� ਨਾ ਿਮਲੇ।  

ਜਦ� ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜ� ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਉਸ ਵੇਲ�ੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹ�। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ 
ਮਦਦਗਾਰ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਵੇਖੋ)।  

ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, GenV ਕਈ ਅਿਜਹੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਵਗੇਾ ਜੋ ਆਮ-ਤੌਰ 'ਤ ੇਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵ� ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ GenV ਕਈ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸ� ਕੱੁਲ 
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰ�ਗੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ।  

8.  ਅਸ� GenV ਨਾਲ ਿਕਵ� ਜੁੜ� ਸਕਦੇ ਹ�? 
ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ �ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵ�ਗੇ। ਤੁਸ� ਪੂਰੇ GenV ਜ� ਇਸਦੇ 
ਕੱੁਝ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ� ਪੂਰੇ GenV ਜ� ਇਸਦੇ ਕੱੁਝ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸ� ਉਮੀਦ 
ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ, ਦੋਵ�, ਇਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਤਸੁ� ਆਪਣ ੇਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਆਪ ਿਦੰਦ ੇਹੋ। ਮਾਤਾ ਅਤ ੇਿਪਤਾ ਿਵਚ� 
ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ� ਿਫਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

9.  ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? 
ਨਹ�, ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜ� ਨਾ ਲੈਣਾ ਤਹੁਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਫਸੈਲਾ ਕੱੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਨਾਲ ਤਹੁਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ �ਤ ੇਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਪਰ, ਿਜੰਨ�  ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ, GenV ਉੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣੇਗ।  

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-health-and-development-measures-will-genv-send-us
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
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10. ਕੀ ਮ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 
ਹ�, ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦ/ੇਸਕਦੀ ਹੋ। ਬਸ ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਜ� ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜ� GenV ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤ ੇਜਾਓ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਫਸੈਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ।  

• ਜੇ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ  

• ਜੇ ਤੁਸ� ਹੁਣ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੰਦ ੇਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� GenV ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਜੁੜ� ਸਕਦ ੇਹੋ। ਪਰ, ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਿਪੱਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁੱ ਟ ਜਾਵੇਗੀ। GenV ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਜੁੜ�ਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ  

• ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ (ਕਰੀਬ 14 ਤ� 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ), ਤ� ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਲਗ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। GenV ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ  

11. ਕੀ GenV ਸਾਡੇ ਿਸਹਤ ਬਾਰ ੇਫੀਡਬੈਕ ਦਵੇਗੀ? 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� GenV ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲ�ੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਛੋਟੀਆ ਂਿਰਪੋਰਟ� ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਿਕ ਸਭ ਕੱੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਇਹ ਿਕ 
ਜੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤ�ਵ� ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਸੁ� ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ� ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝੀਆ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ।  

ਉਸ ਵੇਲ�ੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਸ�ਭੇ ਡਾਟਾ ਜ� ਸੈਮਪਲ� ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਨਵ� 
ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ�ਚ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹ�। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ GenV ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਅਿਜਹਾ ਇਸਲਈ ਿਕ�ਿਕ: 
• ਖੋਜ ਟੈਸਟ� (ਜ�ਚ�) ਨੰੂ ਆਮ-ਤਰੌ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਨ। 
• ਖੋਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਨਹ� ਬਲਿਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ  
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤ ੇਟੈਸਟ ਉਸ ਵਲੇ�ੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਜ� ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ GenV ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਐਨ� ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਾਧੂ ਫੀਡਬਕੈ ਦੇਣ। ਤੁਸ� ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ ਿਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ 
ਜ� ਨਹ�।  
ਅਸ� GenV ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਿਦੰਦ ੇਹ� ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ - ਇਸ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਨਵ� ਿਗਆਨ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। GenV ਆਪਣੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ �ਤ ੇਸਾਰ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸ� ਉਮੀਦ 
ਕਰਦ ੇਹ� ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ - ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਨਹ�।  

12. GenV ਨਾਲ ਜੁੜ�ਣ ਦੇ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹਨ?  
GenV ਨਾਲ ਜੁੜ�ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ� ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ �ਤ ੇਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ GenV ਦੇ ਸਖਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਸਸਟਮ ਹਨ। ਅਸ� ਹੇਠ� ਇਸਦਾ 
ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦ ੇਹ�। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।  

ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ GenV ਨਾਲ ਜੁੜ�ਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਸ �ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਵਰਗੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦ ੇ
ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੋਜ� ਹੋਈਆ ਂਹਨ ਿਜੰਨ� � ਨਾਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕ�ਸਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਦੀ 
ਮਦਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ�ਗੇ।  

13. GenV ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਕਵ� ਰੱਖਗੇੀ?  
ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਿਸਸਟਮ ਿਰਪੋਿਸਟਰੀ ਹਨ ਜੋ GenV ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਉਨ� � ਲੋਕ� ਲਈ GenV ਦੇ ਿਸਸਟਮ� 
ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸ� 
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਿਰਵੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਖਦ ੇਹ� ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਪਛਾਣ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੇਰਵੇ (ਿਜਵ� ਨਾਮ) ਨੰੂ ਡਟੇਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਹਟ� ਕੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦ ੇਹ� 

ਅਸ� GenV ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਿਵਆਂ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹ�। 
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹ�। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ� ਅਸ� ਹੋਰ ਡੇਟਾਸੇਟ� ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਦ ੇਹ� (ਸੈਕਸ਼ਨ 6), 

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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ਤ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਸਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹ�। ਸਾਡੇ 
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ MCRI ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ www.genv.org.au/privacy 'ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਧ� ਰੱਖੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੰੁਚ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਤੁਸ� GenV ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ।  

ਜਦ� ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਨਹ� ਕਿਹੰਦ ੇਹੋ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦੇ ਡਾਟਾ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣ ੇਕੋਲ 
ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱਖ�ਗੇ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ GenV ਕਈ ਸਾਲ� ਤਕ ਨਵ�ਆਂ ਖੋਜ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) �ਤ ੇਆਸਟ�ਲੇੀਆਈ ਅਤੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇ
ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਿਸਕਯੋਿਰਟੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਿਸਸਟਮ, ਪ�ਿਕ�ਆਵ� ਅਤ ੇਨੀਤੀਆ ਂਿਨਯਿਮਤ ਤਰੌ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼� ਲਈ,  GenV ਦੇ ਖੋਜ ਡਟੇਾ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਸਸਟਮ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਸਕਯੋਿਰਟੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੋਵੇ।  
GenV ਦੀ ਡੇਟਾ ਿਸਕਯੋਿਰਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ� ੋਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ  
GenV ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤਸਵੀਰ� ਜ� ਜੈਨ� ਿਟਕ ਡਾਟਾ ਵਰਗੀ ਕੱੁਝ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਿਤਿਰਕਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨਾਲ 
ਸ਼ਾਇਡ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਮਲ ਸਕੇ ਿਕ GenV ਦਾ ਭਾਗ ਕੌਣ ਹੈ। GenV ਦੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ  

14. ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਨ? 
GenV ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਨ� ਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗ� ਲਈ 
ਿਸਹਤ, ਿਵਕਾਸ ਜ� ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਨਵ� ਅਤ ੇਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਣਗੇ। ਇਸਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਈ ਸਾਲ� ਤਕ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। 
GenV ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਗੋਪਨੀਯ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਕ GenV ਦ ੇਡਾਟਾ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਖਤ ਿਨਯਮ ਹਨ। 

ਵਰਤ� ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਚੀਜ਼� �ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੈ: 
• ਖੋਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਸਹਤ, ਿਵਕਾਸ ਜ� ਭਲਾਈ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 
• ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨ� ਿਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ 
• GenV ਿਬਨ� ਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ 
• ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਸੈਮਪਲ� ਜ� ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ - ਇਸਲਈ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵ� ਨੰੂ ਇਹ 

ਨਹ� ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਹੈ। 
• ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਵਰਤ� ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਪੜ�।ੋ  

GenV ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇਡਟੇਾ ਸੈ�ਟ� ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱੁਝ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੈਮਪਲ� ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿਸਰਫ ਆਸਟ�ੇਲੀਆ ਅਤ ੇਦਨੁੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨਾਲ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਖੋਜ� ਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਇਨ� � ਦੀ ਵਰਤ� 
ਆਸਟ�ਲੇੀਆ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦਆੁਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਸਖਤ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤ ੇਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ �ਤ ੇ
ਿਦੱਤ ੇਸਮਾਨ ਿਨਯਮ� ਅਧੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ਜਦ� ਖੋਜਕਰਤਾ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤ� ਉਹ ਅਕਸਰ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵ� ਦੀਆ ਂਜ�ਚ� ਤ�, ਜ� ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦਾ 
ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਕੇ ਨਵ� ਡਾਟਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸਨੰੂ GenV ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਨਾਲ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆ ਂਿਸਹਤ, ਿਵਕਾਸ ਜ� ਕਿਲਆਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਲਈ GenV ਦ ੇਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ� � ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੱੁਝ ਲੋਕ ਨਵ� ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਟ�ਾਇਲ (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼�) ਨਾਲ 
ਜੱੁੜ�ਣ। ਸਾਰੇ ਟ�ਾਇਲ� ਨੰੂ ਨ� ਿਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਨਵ� ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਕਸਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤਰੌ 
'ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸੱਕਾ �ਛਾਲ ਕੇ ਟਾਸ ਕਰਨੀ। ਕੱੁਝ ਟ�ਾਇਲ� ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਨੰੂ ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਨਵ� ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। GenV ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦ ੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਨਵ� ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਿਮਲਣ ਜ� ਨਾ ਿਮਲਣ। GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਸਰ 'ਤ ੇਲਗੀਆ ਂਸੱਟ� ਜ� ਸੁਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਿਧਐਨ ਜ� ਰਿਜਸਟ�ੀਆ ਂ
ਿਵੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ� ਸਕਦ ੇਹਨ। ਟ�ਾਇਲ ਜ� ਅਿਧਐਨ ਨ� ਿਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ GenV ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਸ� ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹ�। 

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
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
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15. ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ? ਕੋਈ ਿਚੰਤ�ਵ�? 
GenV ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਬਆਨ ਵੀ ਹੈ।  

GenV ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ 1800 436 888 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, genv@mcri.edu.au  ਤ ੇਈਮੇਲ 
ਕਰੋ ਜ� ਵ�ੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹ� ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਜ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਕਵ� 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣ ੇਜ� ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਹੱਕ� ਬਾਰੇ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਤ� ਸੁਤੰਤਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਿਕ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦ ੇRoyal Children ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ Research Development & Ethics ਦੇ 
ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਨਾਲ (03) 9345 6924 ਜ� rch.ethics@rch.org.au ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

GenV ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। 
ਅਸ� ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� GenV ਨਾਲ ਇਸ ਸਫਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੇ। 

http://www.genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
https://genv.org.au/contact/
mailto:rch.ethics@rch.org.au
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