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1. ஏன் GenV? 
Generation Victoria என்பதன் ��க்கமான GenV என்ப�, மாநில அள�லான ஆராய்ச�் 
�ட்டமா�ம். இ� ஒ� ஒட்�ெமாத்த தைல�ைற�ன் ஆேராக்�யம் மற்�ம் 
நல்வாழ்ைவப் பற்�ய ��ைமயான �ளக்கத்ைதக் ெகா�க்�ம். 
�க்ேடாரியா�ல் அ�த்த இரண்� ஆண்�க�க்� �றக்�ம் அைனத்� 
�ழந்ைதக�ம், அவரக்ளின் ெபற்ேறாரக்�ம் இ�ல் பங்ேகற்க 
அைழக்கப்ப��றாரக்ள். எல்லா �ழந்ைதகைள�ம் ெபற்ேறாரக்ைள�ம் இ�ல் 
ேசரக்்க ��ம்��ேறாம். அவரக்ள் யார ்அல்ல� எங்� வாழ்ந்தா�ம் பரவா�ல்ைல. 
ஒவ்ெவா� ��ம்ப�ம் �க்�யமான�- உங்க�ைடய� உட்பட. 
�ற ேசைவகளால் ஏற்கனேவ ேசகரிக்கப்பட்ட தர�க�டன் நீங்கள் வழங்�ம் 
தகவல்கைள GenV ஒ�ங்�ைணக்�ற�. இதனால் உங்களின் �கக் �ைறவான 
ேநரேம இதற்�த் ேதைவ. எ�ரக்ால ஆராய்ச�்களின்ேபா�, �க்கலான 
ஆேராக்�யம் மற்�ம் நல்வாழ்� ேகள்�க�க்கான ப�ல்கைள தற்ேபா� 
உள்ளைத�ட ேவகமாக கண்���க்க ���ம். 
இன்� �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபற்ேறாரக்ள் எ�ரெ்காள்�ம் �ரச�்ைனகைளத் 
த�க்க, கணிக்க மற்�ம் ��சை்சயளிக்க GenV உத�ம் என்� நாங்கள் 
நம்��ேறாம். �ைறப்�ரசவம், ஒவ்வாைம, மனநல �ரச�்ைனகள் ேபான்றவற்ைற 
நாம் �ைறந்தள�ல் காண ��ம்��ேறாம். 
GenV இன் ஒ� ப��யாக இ�ப்பதன் �லம், எல்லா ��ம்பங்க�க்�ம் ஒ� �றந்த 
எ�ரக்ாலதை்த உ�வாக்க நீங்கள் உதவலாம் - இப்ேபா�ம் நாைள�ம். 

2. GenV இல் பங்ேகற்பதற்கான அைழப்�  
உங்கைள�ம் உங்கள் �ழந்ைதைய�ம் GenV இல் பங்ேகற்க அைழக்�ேறாம். GenV 
இல் பங்ேகற்க, நீங்கள் ஒப்�தல் ப�வத்�ன் ���ல் ைகெய�த்�ட ேவண்�ம். 
நீங்கள் ைவத்��க்கெவன இந்த ஆவணம் மற்�ம் ஒப்�தல் ப�வ நகல்கைள 
ெப��ரக்ள். அ� www.genv.org.au இ�ம் உள்ள�. 
நீங்கள் ��� ெசய்வதற்� �ன், GenV ஏன் நடதத்ப்ப��ற�, அ�ல் என்ன 
இ�க்�ற� என்பைத �ரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். உங்கள் �ழந்ைத �றந்த�டன் 
GenV ஊ�யர ்ஒ�வர ்உங்கைள ம�த்�வமைன�ல்ைவத்� சந்�ப்பைத நாம் 
இலக்காக ெகாண்�ள்ேளாம். அவரக்ள் GenV பற்� ேநரில் உங்க�க்�ச ்
ெசால்வாரக்ள். தய�ெசய்� நீங்கள் ��ம்�ம் ேகள்�கள் அைனத்ைத�ம் 
ேக�ங்கள். 
இந்த ஆவணதை்தப் ப�ப்பதன் �லேமா அல்ல� www.genv.org.au இ�ள்ள 
��ேயாைவப் பாரப்்பதன் �லேமா நீங்கள் GenV பற்� அ�யலாம். நீங்கள் எங்கைள 
genv@mcri.edu.au என்ற �ன்னஞ்சல் �லமாக ெதாடர�்ெகாள்ளலாம். அல்ல� 1800 436 
888 (1800 GEN VVV)-இல் இலவசமாக அைழக்கலாம். உங்கள் ேகள்�க�க்� 
ப�லளிப்ப�ல் நாங்கள் ம�ழ்ச�்யைட�ேறாம். 

https://genv.org.au/for-parents/parent-guardian-information-statement/
http://www.genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
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3. GenV என்றால் என்ன? 
GenV என்ப� �ழந்ைதப் ப�வம் ��தத் ஆஸ்�ேர�யா�ன் �கப்ெபரிய ஆராய்ச�் 
�ட்டமா�ம். �ழந்ைதகள் எவ்வா� வளர�்றாரக்ள், மக்கள் எப்ப� 
�ப்பைட�றாரக்ள், மற்�ம் தைல�ைறகளிைடேய ஆேராக்�யம் எவ்வா� 
மா��ற� என்பதற்கான ஒ� �ளக்கதை்த இ� ெகா�க்�ற�. உடல்நலம் மற்�ம் 
நல்வாழ்ைவ ேமம்ப�த்�வ� ெதாடர�்ல் ஆராய்ச�்யாளரக்ள், ச�கங்கள் மற்�ம் 
ெகாள்ைக வ�ப்பாளரக்�க்� உத�ம்வைக�ல் இ� ஒ� கட்�மானதை்த 
உ�வாக்��ற�. இ� �றந்த மற்�ம் பா�காப்பான பராமரிப்�க்� வ�வ�க்�ம் 
என்ப�டன் எங்கள் �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபற்ேறாரக்ள் எ�ரெ்காள்�ம் 
�க்�யமான �ல ேகள்�க�க்� ப�லளிக்�ம் என�ம் நம்��ேறாம். இரண்� 
ஆண்�க�க்�ப் �ற�, �க்ேடாரியா ��வ�ம் 160,000 க்�ம் ேமற்பட்ட 
�ழந்ைதகைள�ம் அவரக்ளின் ெபற்ேறாரக்ைள�ம் GenVக்� அைழத்��ப்ேபாம். 
நீங்கள் ஒப்�க்ெகாண்டால் நீங்கள் GenVஇல் இைண�ம்ேபா� உங்களிட��ந்�ம் 
உங்கள் �ழந்ைத�ட��ந்�ம் �ல தகவல்கைள�ம், மா�ரிைய�ம் (swab) நாங்கள் 
ேசகரிப்ேபாம், �ன்னர ்உங்கள் �ழந்ைத வள�ம்ேபா�ம் இைத ேசகரிப்ேபாம். 
�ன்னர ்உங்கள் அ�ம��டன், �ற ேசைவகள் உங்கைளக் ��த்� சாதாரணமாக 
ேசகரிக்�ம் தகவல்கைள�ம் மா�ரிகைள�ம் நாம் ேசகரித்தவற்ேறா� 
இைணக்�ேறாம். எ�ரக்ால ஆராய்ச�்�ல் பயன்ப�த்தக்��யவா�, இந்த 
தகவைல பா�காப்பான தர�தத்ளத்�ல் ேசகரித்�ைவக்�ேறாம். எவ்வா� 
��சை்சயளிக்�ேறாம், �ரச�்ைனகைளக் கணிக்�ேறாம் மற்�ம் த�க்�ேறாம் 
என்பைத இம்���கள் ேமம்ப�த்�ம். ேம�ம் ெகாள்ைக வ�ப்பாளரக்ள் 
�க்ேடாரியா��ள்ள ��ம்பங்க�க்� உத�ம் வைக�லான நல்ல ���கைள 
எ�க்க�ம் இைவ உத�ம். 
GenV உங்களிட��ந்� ��ய �யற்�ைய ேகா��ற� என்ப� இதன் ெபா�ள். 
ஆனால், அ� அரத்த்�ள்ள ெபரிய மாற்றத்ைத ��ம்பங்க�க்காக 
உ�வாக்��ற�. ��ம்ப ஆேராக்�யம் மற்�ம் நல்வாழ்ைவப்பற்� நாம் பல 
ஆண்�க�க்� கற்�க்ெகாள்ேவாம் என நம்��ேறாம். 
GenV ேபான்ற �கப் ெபரிய �ட்டங்கள் ஏற்கனேவ உலெகங்��ம் உள்ள 
வயதானவரக்�க்� உத��ன்றன. �க்ேடாரியா��ள்ள �ழந்ைதகள் மற்�ம் 
இைளேயா�க்� GenV இந்த நன்ைமகைள உ�வாக்�ம் என்� நம்��ேறாம். 

4. GenVஐ நடத்�வ� யார்?  
GenV ெமல்ேபரன்் ��வர ்கம்ப���ந்� ேமற்ெகாள்ளப்ப��ற� (Murdoch ��வர ்
ஆராய்ச�் நி�வனம், ராயல் ��வர ்ம�த்�வமைன மற்�ம் ெமல்ேபரன்் 
பல்கைலக்கழகம், ராயல் ��வர ்ம�த்�வமைன அறக்கட்டைளயால் 
ஆதரிக்கப்ப��ற�). இதற்� �க்ேடாரிய அர� மற்�ம் Paul Ramsay அறக்கட்டைள 
ஆ�யன நி��த� வழங்��ன்றன. இைத ஆதரிப்ேபார:் 

• உங்கள� மகப்ேபற்� ம�த்�வமைன மற்�ம் உள்�ர ்��வர ்
ம�த்�வமைனகள் 

• �க்ேடாரிய பல்கைலக்கழகங்கள் மற்�ம் ஆராய்ச�் நி�வனங்கள் 
• �க்ேடாரியா, ஆஸ்�ேர�யா மற்�ம் உலகம் ��வ�ம் உள்ள பல 

�ன்னணி நி�ணரக்ள் 
• GenV ஐ வ�வைமக்க உத�ய உள்�ர ்��ம்பங்கள் மற்�ம் ச�கங்கள்.  

இதன் அ��யல் இயக்�னர ்ேபரா�ரியர ்ெம�சா ேவக், இவர ்ஒ� �ழந்ைதகள்நல 
ம�த்�வர.் அவைரப் பற்��ம் ����ள்ள ஏைனேயாைரப் பற்��ம் நீங்கள் 
இங்ேக ப�க்கலாம். 

https://genv.org.au/about-genv/our-team/
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5. GenVஇல் இைண�மா� எங்கைள ஏன் ேகட்��ரக்ள்? 
�க்ேடாரியா�ல் இரண்� வ�டங்க�க்� �றக்�ம் அைனத்� �ழந்ைதக�ம் 
அவரக்ளின் ெபற்ேறாரக்�ம் GenVஇல் பங்ேகற்க அைழக்கப்ப��றாரக்ள். உங்கள் 
�ழந்ைத இந்த ேநரத்�ல் �க்ேடாரியா�ல் �றப்பதால் நீங்க�ம் 
அைழக்கப்ப���ரக்ள். 

6. GenV எைத உள்ளடக்�ய�?  
உங்கள் �ழந்ைத �றந்த உடேனேய GenV ���ன் உ�ப்�னர ்உங்கைள 
சந்�ப்பார ்அல்ல� ெதாடர�் ெகாள்வார ்- ெபா�வாக ம�த்�வமைன�ல்ைவத்�. 
இ�ல் ேச�ம் மக்க�க்� �டயங்கைள ��ந்தவைர எளிதாக்�வைத GenV 
ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள�. உ�ப்�னரின் வ�ைக �மார ்15-20 நி�டங்க�க்� 
அைம�ம். நாங்கள் �ட்டத்ைத �ளக்�வ�டன், நீங்கள் உங்கள் �ழந்ைத�டன் 
பங்ேகற்க ��ம்���ரக்ளா என்� ேகட்ேபாம். அத்�டன் ��ய 
க�த்�க்கணிப்�ற்கான �னாக்ெகாத்� ஒன்ைற�ம் உங்க�க்� ெகா�ப்ப�டன், 
உ�ழ்நீர ்swab மற்�ம்  �ட்�ேலேய மா�ரிகைள ேசகரிக்கக்��ய  ெபா�ைய�ம் 
(home sample pack) வழங்�ேவாம். இைவ ஒவ்ெவான்ைற�ம் பற்� ேமல�கமாக �ேழ 
காண்க. ��ந்தால், உங்கள் �ழந்ைத�ன் மற்ற ெபற்ேறாைர�ம் நாங்கள் 
அைழக்�ேறாம். இதற்�ப் �ற�, GenV உங்க�டன் �ன்னஞ்சல் அல்ல� 
��ஞ்ெசய்� �லம் ெதாடர�்ல் இ�க்�ம். 

இ�ல் பங்ேகற்பதன் �லம், GenVஆல் �ன்வ�வனவற்ைறச ்ெசய்ய���ம் 
என்பைத நீங்கள் ஒப்�க்ெகாள்��ர்கள்: 

(1) ஏற்கனேவ இ�க்�ம் தகவல்கைள�ம் மா�ரிகைள�ம் ஒன்றாகக் 
ெகாண்�வ�தல். இவற்�ல் அடங்�பைவ: 

• உங்க�க்�ம் உங்கள் �ழந்ைதக்�ெமன, ேசைவ நி�வனங்கள் உங்கள் 
�ழந்ைத �றப்பதற்� �ன்� ேசகரிதத், மற்�ம் எ�ரக்ாலத�்ல் ேசகரிக்�ம் 
தகவல். இ�ல் உங்கள� மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைத�ன் உடல் நலம் மற்�ம் 
மன நலம், கல்� மற்�ம் ச�க ப��கள் மற்�ம் ேசைவகள் அத்�டன் �றப்� 
மற்�ம் இறப்� பற்�ய தகவல்கள் அடங்�ம். அரச �ைறகள், பள்ளிகள் 
மற்�ம் மழைலயர ்பள்ளிகள் மற்�ம் ம�த்�வமைனகள், ம�த்�வரக்ள் 
மற்�ம் �ற ேசைவ வழங்�நரக்ளிட��ந்� GenV இைத ெபறலாம்.  

• உங்கள் �ட்�க்� அ���ள்ள �ழந்ைத பராமரிப்� ேசைவகள் மற்�ம் 
காற்� மா�பா� ேபான்ற உங்கள் �ற்�ப்�றம் ெதாடரப்ான தகவல்கள். 

• உங்கள் �ழந்ைத �றப்பதற்� �ன்� உங்களிட��ந்� �காதார 
ேசைவகளால் ேசகரிக்கப்பட்ட மா�ரிகள் மற்�ம் எ�ரக்ாலத�்ல் 
உங்களிட��ந்ேதா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைத�ட��ந்ேதா ேசகரிக்கப்ப�ம் 
மா�ரிகள். உங்க�க்� இரதத்ம் அல்ல� ��நீர ்ேசாதைன 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால் அல்ல� மா�ரி (swab) எ�க்கப்பட்டால், அ�ல் 
�த�ள்ளைவ �ல நாட்கள், மாதங்கள் அல்ல� வ�டங்க�க்� 
ேச�க்கப்ப�ம். நாம் அவற்ைற GenVக்� மாற்� கவனமாகப் பாரத்்�க் 
ெகாள்ள ���ம். பல ��ம்பங்க�க்� பயனளிக்�ம் வைக�ல் இந்த 
மா�ரிகள் ஆராய்ச�்�ல் பயன்ப�த்தப்படலாம். 

நாங்கள் எைதச ்ேசகரிக்�ேறாம், யாரிட��ந்� ேசகரிக்�ேறாம், எப்ப�ப் 
பயன்ப�த்�ேனாம் என்ப� பற்� http://www.genv.org.au/for-parents இல் நீங்கள் 
ேம�ம் ப�க்கலாம்.  

 

http://www.genv.org.au/for-parents
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(2) உங்க�க்� home sample ெபா� ஒன்ைற வழங்�தல். நீங்கள் 
ஒப்�க்ெகாண்டால், எங்க�க்� தபா�ல் அ�ப்�ைவக்�ம்வைக�ல்,  ஒன்� 
அல்ல� இரண்� மா�ரிகைள நீங்கள் எ�த்�க்ெகாள்ளலாம். எங்கள� 
வ�ைக�ன் இ���ல் அல்ல� உங்கைளத ்ெதாடர�்ெகாண்��ந்தால் அதன் 
இ���ல் அவற்ைற �ளக்�ேவாம். ெபா��ல் �ன்வ�வன இ�க்�ம்: 

• ஒ� nappy swab kit - நீங்கள் GenVஇல் ேசரந்்த�ற�, உங்கள் �ழந்ைத�ன் 
நாப்���ள்ள மலத�்��ந்� ஒ� ��ய மா�ரிைய எ�ங்கள். எப்ப� 
என்பைத, எங்கள� வ�ைக�ன் இ���ல் அல்ல� உங்கைளத் 
ெதாடர�்ெகாண்��ந்தால் அதன் இ���ல்  �ளக்�ேவாம். �டல் எவ்வா� 
ஆேராக்�யத்ைத பா�க்�ற� என்பைத அ�ய இம்மா�ரிகள் 
பயன்ப�தத்ப்படலாம். நாப்����ந்� மா�ரிைய ேசகரிப்ப�  பற்� இங்ேக 
ேம�ம் ப�க்க�ம். 

• தாய்ப்பால் ேசகரிப்பதற்கான உபகரணங்கள்(breast milk kit) - நீங்கள் 
தாய்ப்பால் ஊட்�பவர ்அல்ல� உங்கள் பாைல ெவளிேயற்� ேச�த்� 
ைவப்பவர ்என்றால், நீங்கள் GenV இல் ேசரந்்த�ற�, ஒ� ேதக்கரண்� பாைல 
எ�த்�ைவ�ங்கள். இ� �ழந்ைத மற்�ம் தா�ன் ஆேராக்�யம் மற்�ம் 
ஊட்டசச்த்� பற்�ய ஆராய்ச�்க்� உத��ற�. தாய்ப்பால் மா�ரி பற்� 
இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம். 

(3) உங்க�ைடய மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைத�ன் ஆேராக்�யம், வளர்ச�் மற்�ம் 
நல்வாழ்ைவப்பற்� அ�ய, அவ்வப்ேபா� உங்க�டன் ���யேநர 
ெதாடர்ைப ேமற்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக வ�டத்�ற்� பல �ைற நாங்கள் 
உங்க�க்� ��ஞ்ெசய்� அ�ப்பலாம் அல்ல� �ன்னஞ்சல் அ�ப்பலாம் 
அல்ல� உங்கள் �ழந்ைத வளரந்்த�ம் ேந�க்� ேநர ்சந்�த்� ம�ப்�ட 
ேகட்�க்ெகாள்ளலாம். இ�ல் பங்ேகற்கலாமா என்பைத நீங்கள் அந்த ேநரத்�ல் 
��� ெசய்யலாம்.  

(4) மா�ரிகள் மற்�ம் தகவல்கைள பா�காப்பாக ெப�தல், ேச�த்தல் மற்�ம் 
பயன்ப�த்தல். ேமேல உள்ள ேசைவகளின் தகவல்க�டன் நீங்கள் GenVக்� 
ெகா�க்�ம் தகவைல நாங்கள் இைணப்ேபாம். GenVஇன் நிபந்தைனகைள 
�ரத்்�ெசய்�ம்பட்சத்�ல் இந்த மா�ரிகள் மற்�ம் தகவல்கள் எ�ரக்ாலத்�ல் 
ெந��ைறயாக அங்�கரிக்கப்பட்ட ஆராய்ச�்�ல் பயன்ப�த்தப்படலாம். 
[தர�கைள ேச�ப்ப� பற்� �ரி� 13 மற்�ம் 14-இல் பாரக்்க�ம்]. 

(5) நீங்க�ம் உங்கள் �ழந்ைத�ம் GenVஇல் இ�ப்பதாக ேசைவக�க்�ச ்
ெசால்�தல்.  

�ன்வ�வனவற்�க்� உங்கள் ஒப்�தைல வழங்கலாமா ேவண்டாமா 
என்பைத�ம் நீங்கள் ேதர்� ெசய்யலாம்: 

(6) உங்களிட��ந்�ம் உங்கள் �ழந்ைத�ட��ந்�ம் கன்னத்�ன் உள்ேள 
இ�ந்� உ�ழ்நீர் மா�ரி எ�த்தல். உ�ழ்நீர ்மா�ரிகள் மரப� ஆராய்ச�் 
உட்பட பல்ேவ� வைகயான உ�ரியல் ஆராய்ச�்க�க்� உதவ ���ம். 
உ�ழ்நீர ்மா�ரிகள் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம். 

(7) ஆேராக்�யம் மற்�ம் வளர்ச�்ைய பா�க்�ம் �ற காரணிக�டன் 
மரப�க்கள் எவ்வா� ெதாடர்�ப��ன்றன என்பைதப் பற்� ேம�ம் 
அ�வதற்கான மரப� ஆராய்ச�் மா�ரிகைள (உதாரணமாக உ�ழ்நீர் 
மா�ரி அல்ல� newborn screening card) பயன்ப�த்�தல். இ� ��ய 
ேகள்�க�க்� ப�லளிக்க ஆராய்ச�்யாளரக்�க்� உதவக்��ம். 
உதாரணமாக ெபற்ேறாரிட��ந்� �ழந்ைதக�க்� ேநாய்நிைலைமகள் 

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
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மற்�ம் ஆபத்� காரணிகள் எவ்வா� கடத்தப்ப��ன்றன என்ப� பற்�. ��ய 
ெதா�ல்�ட்பம் எ�ரக்ாலத்�ல் �ற வைகயான ேசாதைனகைள 
அ�ம�க்கலாம். மரப�க்கள் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம்.  

என் அ�ம��டன் GenV என்ன வைகயான தகவல்கைள ெப�ம்? 
�ல உதாரணங்கள்: 

• உடல் நலம் மற்�ம் மன நலம்: உதாரணமாக ெம�ேகர,் ம�த்�வமைன 
ப��கள், அல்ட்ராச�ண்ட் ேபான்ற ��ட்டல் ஸ்ேகன்களின் நகல்கள், உங்கள் 
கரப்்பம் பற்� ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் 

• கல்�: உதாரணமாக பள்ளி�ல் ேத�ய கல்�ய�� மற்�ம் எண்ணியல் 
ம�ப்��கள்-உங்கள் �ழந்ைத பங்ேகற்றால் 

• ச�கம்: உதாரணமாக இயலாைம, �ழந்ைத பராமரிப்� ஆதர�/நல்வாழ்�, 
�ட்� வச�, நீ� 

• உங்கள் �ற்�ப்�றங்கள் பற்�ய ெபா�வான தகவல்கள்: உதாரணமாக 
�ழந்ைத பராமரிப்� இடங்கள், காற்� மா�பா�. 

GenVஇன் தர� �லங்கைளப் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம். மற்�ம் ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் நாங்கள் அ��ம் ஆதாரங்கைள www.genv.org.au இல் பாரக்்க�ம்.  

GenV என்ன வைகயான மா�ரிகைள என் அ�ம��டன் ெதாடரந்்� ெப�ம்? 
மா�ரிகளில் அடங்�பைவ: 

• உங்கள் �ழந்ைத ெதாடரப்ான �ல நிைலைமகைள பரிேசா�க்க, நீங்கள் 
கரப்்பத்�ன் 10-12 வாரங்களில் ேமற்ெகாண்ட இரத்த பரிேசாதைன. 10 வார 
ேசாதைனையப் பற்� இங்ேக வா�க்கலாம். 

• ��தாய் �றந்த �ழந்ைத�ன், ��சை்சயளிக்கக்��ய அரிய 
ேநாய்நிைலைமகைள கண்ட�ய ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் newborn screening card - 
பரிேசாதைன அட்ைட���ந்� ெபறப்ப�ம் இரதத் மா�ரி (heel prick). நீங்கள் 
ஆஸ்�ேர�யா�ல் �றந்��ந்தால், உங்க�ைடய அட்ைட இ�க்�ம்பட்சத்�ல், 
நாங்கள் அைத�ம் ெபற ��ம்��ேறாம். newborn screening card பற்� இங்ேக 
ேம�ம் ப�க்க�ம். 

• கரப்்ப காலத்�ல் நீங்கள் ெகா�த்த மற்ற வழக்கமான மா�ரிகள், மற்�ம் 
நீங்கேளா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதேயா எ�ரக்ாலத்�ல் ெகா�க்கக்��ய 
மா�ரிகள். 

GenVஇன் வழக்கமான மா�ரிகள் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம், மற்�ம் 
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் நாங்கள் ெபற்�க்ெகாள்�ம் மா�ரிகைள www.genv.org.au இல் 
பாரக்்க�ம். 

GenV என்ைன ெதாடர�் ெகாள்�ம்ேபா� என்ன நடக்�ம்? 
நீங்க�ம் உங்கள் �ழந்ைத�ம் எப்ப� இ�க்��ரக்ள் என்பைதப் பற்�ய �ந்�ய 
தகவல்கைளப்ெபற GenV �ட்டத்தட்ட வ�டத்�ற்� நான்� �ைற உங்கைள 
அைழக்�ம். ெதாடர�்கள் 3 �தல் 20 நி�டங்கள் வைர நீ�க்கலாம். இைதச ்ெசய்ய 
ேவண்�மா என்� ஒவ்ெவா� �ைற�ம் நீங்கள் ��� ெசய்யலாம். ெதாடர�்களில் 
உள்ளடங்கக்��யைவ: 

• ���ய �னாக்ெகாத்�கள் மற்�ம் �ந்�ய தகவல்கைள நிரப்�தல். 

• �காதாரம் மற்�ம் வளரச்�் அள��கள். இைவ நிைனவாற்றல் ெதாடரப்ான 
�ைளயாட்�கள், வளரந்்த �ழந்ைதகளில் ேபச�் மற்�ம் இதய ��ப்� 

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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ேபான்றவற்ைற உள்ளடக்�ய�. உதாரணமாக, உங்கள் �ழந்ைத�ன் �� 
��ேயாைவ நீங்கள் எ�க்கலாம் அல்ல� உங்கள் ெதாைலேப� ேபான்ற 
�ன்ன� சாதனத்�ல் நீங்கேளா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதேயா 
�ைளயாடலாம். அைவ ��ந்தவைர ���யதாக�ம் மற்�ம் 
ம�ழ்ச�்யானதாக�ம் இ�க்�ம். GenV நடவ�க்ைககள் பற்� இங்ேக ேம�ம் 
ப�க்க�ம்.  

• GenVஇ��ந்� வ�ம் ெசய்�கள் மற்�ம் �ந்�ய தகவல்கள். GenV உடன் 
பணி�ரி�ம் ஆய்�க�க்கான அைழப்�கள் இ�ல் அடங்�ம்.  

GenV உடன் பணி�ரி�ம் ஆய்�கள் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம். 

�ழந்ைதகள் ெபரியவரக்ளா�ம்ேபா� ம�ப்��கள் எப்ப� அைம�ம்? 
�ல உடல்நலம் மற்�ம் வளரச்�் அள��கைள ேந�க்� ேநர ்சந்�த்� மட்�ேம 
ெசய்ய ���ம். எல்லா GenV �ழந்ைதக�ம் ெபரியவரக்ளா�ம்ேபா�, 
உதாரணமாக அவரக்ள் பள்ளி ெசல்லத் ெதாடங்�ம் ேபா� அவரக்ைள ேநர�யாக 
சந்�ப்ேபாம் என்� எ�ரப்ாரக்்�ேறாம். இந்த சந்�ப்�கைள நாங்கள் இன்�ம் 
வ�வைமக்க�ல்ைல. இந்த சந்�ப்�களில் பங்ேகற்கலாமா என்பைத நீங்கள் அந்த 
ேநரத�்ல் ��� ெசய்யலாம். நாங்கள் உங்கைளத ்ெதாடர�்ெகாள்ளக்��யதாக 
இ�க்�ம்பட்சத்�ல் அைனத்� �வரங்கைள�ம் உங்க�க்� ெதரி�ப்ேபாம். GenV 
வ�ைககள் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம்.  

GenVஇல் என் �ழந்ைத�ம் நா�ம் இ�க்�ேறாம் என்பைத GenV ஏன் ேசைவ 
வழங்�நரக்�க்� ெதரி�க்�ற�? 
மற்ற ேசைவக�டனான உங்கள� வழக்கமான சந்�ப்�ன்ேபா� GenVக்� உத�ம் 
வைக�ல், அந்த ேசைவகள் ���ய ஆய்�கள் அல்ல� ம�ப்��கைள 
ேமற்ெகாள்ளக்��ம். உதாரணமாக, உங்கள் �ழந்ைத�ன் ெச��யர ்உங்கள் 
�ழந்ைதக்� ேமல�க பாரை்வ பரிேசாதைனைய ேமற்ெகாள்ளலாம், உங்களிடம் 
க�த்� ெதரி�க்கலாம் மற்�ம் ��ைவப் ப�� ெசய்யலாம். �ல ேநரங்களில் 
நீங்கள் ேவ�டத்�ற்� ெசல்லலாம் அல்ல� உங்கள் ெதாடர�் �வரங்கள் மாறலாம். 
நீங்கள் எம்�டன் ெதாடரந்்�ம் இைணந்��க்க ��ம்�ம்வைர, உங்கள� ��ய 
ெதாடர�் �வரங்கைள அந்த ேசைவகள் GenVக்� வழங்கலாம். உங்கள் ம�த்�வர,் 
தாய் மற்�ம் �ழந்ைத நல ெச��யர,் உங்கள் ம�த்�வமைனகள், ெம�க்ேகர,் 
ெசன்டர�்ங்க், மழைலயர ்பள்ளி அல்ல� பள்ளிகள் ேபான்ற �காதார மற்�ம் கல்� 
வழங்�நரக்ள் இந்த ேசைவகளில் உள்ளடங்கலாம். 

உங்கள் ஆராய்ச�்த ்தரைவ நாங்கள் அவரக்�டன் ப�ரவ்�ல்ைல. GenV உடன் 
பணி�ரி�ம் ேசைவகைளப் பற்� இங்ேக ேம�ம் ப�க்க�ம்.  

7. GenV இல் ேசர்வதால் என்ன நன்ைமகள்? 
GenV உங்க�க்ேகா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதக�க்ேகா ேநர�யாக 
பயனளிக்கலாம் அல்ல� பயனளிக்காம��க்கலாம். 
நீங்கேளா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதேயா, ஆய்�கள் அல்ல� ம�ப்��கைள 
நிைற�ெசய்�ம்ேபா� அந்த இடத்�ேலேய அ���தத் எங்கள் க�தை்த 
உங்களிடம் ெதரி�க்க���ம். இ� உங்க�க்� உத�யாக இ�க்�ம் (�ரி� 11 ஐ 
பாரக்்க�ம்). 
காலப்ேபாக்�ல், �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபற்ேறாரக்ள் ெதாடரப்ான பல ெபா�வான 
�ரச�்ைனகைளப் பற்� GenV ெதரி�க்�ம். பல �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபற்ேறாரின் 
வாழ்க்ைகைய ேமம்ப�த்த GenV உத�ம் என்� நாங்கள் நம்��ேறாம். இந்த 
ஒட்�ெமாத்த ���கைள நாங்கள் உங்க�டன் ப�ரந்்� ெகாள்ேவாம், ேம�ம் 
அைவ உங்க�க்� பய�ள்ளதாக இ�க்�ம் என்� நம்��ேறாம்.  

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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8. நாம் எப்ப� GenVஇல் ேச�வ�? 
நீங்கள் ஒப்�தல் ப�வத்�ல் ைகெய�த�்��ரக்ள். அதன் ஒ� நகைல நீங்கள் 
ைவத�்�க்கத் த�ேவாம். GenVஇன் அைனத்� அம்சங்களி�ேமா அல்ல� 
�லவற்�ேலா நீங்கள் பங்ேகற்கலாம். ��ந்தால் ெபற்ேறார ்இ�வ�ம் 
பங்ேகற்பாரக்ள் என்� நம்��ேறாம். உங்க�க்கான ஒப்�தைல நீங்கேள 
அளிக்��ரக்ள். ஒ� ெபற்ேறார/்பா�காவலர ்உங்கள் �ழந்ைதக்கான ஒப்�தைல 
அளிப்பார.் 

9. நாம் பங்ேகற்க ேவண்�மா?  
இல்ைல, அ� உங்கைளப்ெபா�த்த�. நீங்கள் என்ன ��� ெசய்தா�ம், அ� 
உங்க�க்ேகா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதக்ேகா �ைடக்�ம் பராமரிப்ைப 
பா�க்கா�. இ�ப்��ம் அ�கமான மக்கள் பங்ேகற்�ம்ேபா� �க�ம் ம�ப்��க்க 
ேசைவயாக GenV ஆ�ற�. 

10. நான் �ற� என் எண்ணத்ைத மாற்றலாமா?  
ஆம், நீங்கள் எந்த ேநரத�்�ம் உங்கள் மனைத மாற்�க்ெகாள்ளலாம். எங்கைள 
அைழ�ங்கள் அல்ல� �ன்னஞ்சல் ெசய்�ங்கள் அல்ல� GenV இைணயத்தளத்�ற்� 
ெசல்�ங்கள். உங்கள் ���க்கான காரணதை்த நீங்கள் எங்க�க்� ெசால்லத் 
ேதைவ�ல்ைல. 

• நீங்கள் இப்ேபா� ஒப்�க்ெகாண்டா�ம், �ன்னர ்அைத நீங்கள் 
�ளப்ெபறலாம். �ளப் ெப�வ� பற்� இங்ேக ேம�ம் வா�க்கலாம். 

• நீங்கள் இப்ேபா� சம்ம�க்க�ல்ைல என்றா�ம், �ன்னர ்GenVஇல் ேசரலாம். 
இ�ப்��ம், உங்கள� மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைத பற்�ய �ந்ைதய தகவல்கள் 
GenVக்� �ைடக்கா�. GenVஇல் �ன்னர ்ேச�வ� பற்� இங்ேக ப�க்க�ம். 

• உங்கள் �ழந்ைத வள�ம்ேபா� (�மார ்14 �தல் 18 வய� வைர), அவரக்ள் 
ெபரியவரக்ள் என்ற வைக�ல் ெதாடரந்்� பங்ேகற்க வாய்ப்� �ைடக்�ம். 
GenVஉடன் ெதாடரவ்� பற்� இங்ேக ேம�ம் வா�க்கலாம். 

11. GenV நம� உடல்நலம் ��த்த க�த்�க்கைளத் 
த�மா? 

நீங்கேளா அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதேயா ம�ப்��கைள ��க்�ம்ேபா� 
அ���ந்� �ைடக்�ம், உங்க�க்� உதவக்��ய ���கள் ��தத் 
�ன்�ட்டங்கைள அந்த இடத்�ேலேய GenV வழங்க இய�ம். �டயங்கள் சரியான 
பாைத�ல் ெசன்�ெகாண்��ப்பைத இந்த ���ய அ�க்ைககள் ��க்கலாம் 
அல்ல� ஏேத�ம் கரிசைனகள் இ�ந்தால் நீங்கள் யாரிடம் ஆேலாசைன ெபறலாம் 
என பரிந்�ைரக்கலாம். இந்த அ�க்ைககைள உங்கள் ம�த்�வர ்ேபான்ற 
மற்றவரக்�டன் நீங்கள் ப�ரந்்� ெகாள்ளலாம். 

அந்த இடத்�ேலேய வழங்கப்ப�ம் �ன்�ட்டம் த�ர, உங்களின் அல்ல� உங்கள் 
�ழந்ைத�ன் ேச�க்கப்பட்ட தர� அல்ல� மா�ரிகளி��ந்�, �ன்னர ்
உ�வாக்கப்பட்ட ��ய தரைவ நாங்கள் தனித்தனியாக பரிேசா�ப்ப�ல்ைல. அதன் 
�ன்னரான ���கைள GenV உங்க�க்� வழங்கா� என்பேத இதன் ெபா�ளா�ம்.  

இ� எதனால் என்றால்: 

• ஆராய்ச�் ேசாதைனகள் ெபா�வாக ��சை்சக்காக 

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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வ�வைமக்கப்பட�ல்ைல - ம�த்�வரக்ள் ேநாயாளிக�க்� 
��சை்சயளிக்க பல்ேவ� ேசாதைனகைள பயன்ப�த்��ன்றனர ்

• ஆராய்ச�் தனிநபரக்�க்காக ���கைள ஆராயா� - ��க்க�க்காக 
மட்�ேம ஆரா�ம்  

• பல ஆண்�க�க்�ப் �ற� ெசய்யப்ப�ம் ேசாதைனகள் 
�க்�யமானதாகேவா அல்ல� சரியாகேவா இ�க்கா�. 

எங்க�டன் பணி�ரி�ம், ெந��ைற அ�ப்பைட�ல் அங்�கரிக்கப்பட்ட 
ஆய்�களில் பங்ேகற்க, எ�ரக்ாலத்�ல் GenV உங்க�க்� வாய்ப்பளிக்கலாம். 
அவரக்ள் ��தல் �ன்�ட்டங்கைள வழங்க வாய்ப்�ள்ள�. இ�ல் பங்ேகற்க 
ேவண்�மா என்பைத நீங்கள் எப்ேபா�ம் ேதர�் ெசய்யலாம். 

கண்���ப்�கைள பரவலாக ெவளிப்ப�த்�மா� GenV ஆராய்ச�்யாளரக்ைள 
நாங்கள் ஊக்��க்�ேறாம் – இப்ப�த்தான், ��தாய் �ைடத்த அ��, 
நைட�ைறக்� வ��ற�. அதன் ��க்கங்கைள வைலத்தளத்�ல் GenV ப�ேவற்�ம். 
இ� ெபற்ேறா�க்� உத�யாக இ�க்�ம் என்� நம்��ேறாம். �� ���கள் 
மட்�ேம ெவளி�டப்ப��ன்றன - தனிநபர ்��தத் ���கள் ஒ�ேபா�ம் 
ெவளி�டப்ப�வ�ல்ைல. 

12. GenVஇல் ேச�வதால் ஏற்ப�ம் ஆபத்�கள் எைவ? 
GenVஇல் ேசரவ்தால் எந்தத ்�ங்�ம் ஏற்படா�, அல்ல� நீங்கள் அல்ல� உங்கள் 
�ழந்ைத ெப�ம் பராமரிப்ைப அ� பா�க்கா�. உங்கள் தனி�ரிைமையப் 
பா�காக்க GenV க�ைமயான மற்�ம் பா�காப்பான கட்டைமப்�கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. இதன் ெபா�ள் என்னெவனில் தனிமனிதர ்��தத் தர� �றல் 
ஆபத்� �கக் �ைற� என்பதா�ம்.  

GenVஇல் ேசரவ்தற்� நம்�க்ைக ேதைவ என்பைத நாங்கள் �ரிந்�ெகாள்�ேறாம். 
உங்கைளப் ேபான்ற ெபற்ேறாரக்ளின் நம்�க்ைகதான், ெதாற்� மற்�ம் �ற்�ேநாய் 
ேபான்ற �ரி�களில் �ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபரியவரக்�க்� உத�ம் பல 
கண்���ப்�க�க்� வ�வ�த்த�. உங்கள் நம்�க்ைகைய தக்கைவத்�க்ெகாள்ள 
நாங்கள் க�ைமயாக உைழப்ேபாம். 

13. GenV எங்கள் தகவைல எப்ப�ப் பா�காக்�ம்? 
எங்கள் தர� கட்டைமப்�கள் GenV க்காகேவ வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளன. 
அங்�கரிக்கப்படாதவரக்ள் GenVஇன் கட்டைமப்ைப அ��வ� �க�ம் க�னம். 
இ� சட்டத்�ற்� எ�ரான�ம்�ட. நாங்கள் அைனத்� தகவல்கைள�ம் 
பா�காப்பான �ழல்களில் ேச�த்� ைவத்�, வழக்கமான பா�காப்� 
ேசாதைனகைள ெசய்�ேறாம். ஆராய்ச�்யாளரக்ள் பயன்ப�த்�ம் தர���ந்� 
தனிமனித அைடயாளதை்த ெவளிப்ப�த்�ம் �வரங்கைள (ெபயரக்ள் ேபான்றைவ) 
நீக்� தனி�ரிைமையப் பா�காப்ேபாம்.  

GenVஐ ெசயற்ப�த்த உங்கள் தனிப்பட்ட தகவைல (உங்கள் ெபயர ்மற்�ம் ெதாடர�் 
�வரங்கள் ேபான்றைவ) பயன்ப�த்��ேறாம். இப்ப�தத்ான் நாங்கள் உங்க�டன் 
ெதாடர�்ல் இ�க்�ேறாம். ேம�ம், நாம் மற்ற தர�தெ்தா�ப்�கைள ெப�ம்ேபா� 
(�ரி� 6), சரியான நப�டன்தான் நாங்கள் அந்த தர�கைள இைணக்�ேறாம் 
என்பைத உ��ப்ப�த்த இந்த தகவல் பயன்ப��ற�. எங்கள் தனி�ரிைம 
தகவல்ேசகரிப்� அ��ப்� மற்�ம் MCRI இன் தனி�ரிைமக் ெகாள்ைகையப் பாரக்்க 
www.genv.org.au/privacy க்� ெசல்ல�ம். தனி�ரிைமச ்சட்டத்�ன் �ழ் உங்கைளப் 
பற்��ம் உங்கள் �ழந்ைதையப் பற்��ம் நாங்கள் ேச�க்�ம் தனிப்பட்ட தகவைல 
நீங்கள் ெபற�ம், அைத ��த்த�ம் உங்க�க்� உரிைம உண்�. GenVஐ 
ெதாடர�்ெகாள்வதன் �லம் இைதச ்ெசய்யலாம். 

http://www.genv.org.au/privacy
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நீங்கள் அைத நீக்கச ்ெசால்லா�ட்டால், உங்கள� மற்�ம் உங்கள் �ழந்ைத�ன் 
தரைவ காலவைரயைற�ன்� ைவத்��ப்ேபாம். GenV�ன் ��ய 
கண்���ப்�க�க்� பல ஆண்�களாக உதவ ���ம் என்ப� இதன் ெபா�ளா�ம். 

Murdoch ��வர ்ஆராய்ச�் நி�வனம் ஆஸ்�ேர�ய மற்�ம் �க்ேடாரிய 
தனி�ரிைமச ்சட்டங்க�க்�க் கட்�ப்பட்ட�. அதன் தர� பா�காப்�, IT 
அைமப்�கள், ெசயல்�ைற மற்�ம் ெகாள்ைககள் ெதாடரந்்� 
��ப்�க்கப்ப��ன்றன. ஆராய்ச�் ேநாக்கங்க�க்காக, �ற அங்�கரிக்கப்பட்ட 
ஏெஜன்�கள் ைவத�்�க்�ம் அைமப்�களி�ம் GenV ஆராய்ச�் தர� 
ைவக்கப்படலாம். இைவ அேத அள� பா�காப்� ெகாண்டைவ என்ப�டன் 
தனிமனித ரக�ய�ம் ேபணப்ப�ம். 

GenVஇன் தர�ப் பா�காப்� ெதாடர�்ல் இங்ேக வா�க்கலாம். மற்�ம் உங்கள் 
தனிப்பட்ட தகவல்கைளக் ைகயாள்வ� பற்� இங்ேக வா�க்கலாம். 

GenV�ல் இைணந்��ப்பவரக்ள் யார ்என்ப� பற்�ய ��ப்�கைள வழங்கக்��ய 
ஒ�வரின் இ�ப்�டங்கள், படங்கள் அல்ல� மரப� தர� ேபான்ற �ல தகவல்கள் 
ெதாடர�்ல், GenV ��தல் �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககைள எ�க்�ற�. 
GenVஇன் �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககள் பற்� ேமல�கமாக இங்ேக ப�க்க�ம். 

14. ஆராய்ச�்யாளர்கள் எங்கள் தரைவ எவ்வா� 
பயன்ப�த்��றார்கள்? 

�ழந்ைதகள் மற்�ம் ெபரியவரக்ளின் ஆேராக்�யம், வளரச்�் அல்ல� நல்வாழ்ைவ 
ேமம்ப�த்�வதற்கான ஆராய்ச�்க்� GenVஇன் தர� பயன்ப�த்தப்படலாம். இ� 
ெந��ைற ஒப்�த�க்� உட்பட்டதாக இ�க்�ம். காலப்ேபாக்�ல், ��ய மற்�ம் 
�க்�யமான ேகள்�க�க்� ப�லளிக்க ஆராய்ச�்யாளரக்ள் பல்ேவ� 
�ைறகைளப் பயன்ப�த்�வாரக்ள். எனேவ, உங்கள் தகவ�ன் ம�ப்� பல 
ஆண்�களாக வளரந்்� ெகாண்ேட இ�க்�ம். அைனத்� GenV தர�களின�ம் 
இரக�யம் ேபணப்ப��ற�. பா�காப்� மற்�ம் தரைவ யார ்பயன்ப�தத்லாம் 
என்ப� பற்� GenVஇடம் க�ைமயான ��கள் உள்ளன. 

பயன்பாட்�ற்கான ஒப்�தல் இவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�: 

• �ன்ென�க்கப்ப�ம் ஆராய்ச�், ஆேராக்�யம், வளரச்�் அல்ல� நல்வாழ்ைவ 
ேமம்ப�த்�வைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்�ள்ள� 

• தர� எவ்வா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் என்பதற்� ெந��ைற ஒப்�தல் 
ெபறப்பட்�ள்ள� 

• �ண்ணப்பதாரர ்மற்�ம் நி�வனம் அல்ல� அைமப்�ன் பா�காப்� மற்�ம் 
நி�ணத்�வதை்த GenV ம�ப்���ற� 

• மா�ரிகள் அல்ல� தர�கள் யா�ைடயைவ என்ற �வரங்களின்� 
பயன்ப�தத்ப்ப��ன்றன - எனேவ தரைவப் பயன்ப�த்�பவரக்�க்� அ� 
உங்க�ைடய� என்� ெதரியா�  

• GenVஇன் பயன்பாட்� நிபந்தைனகைள பயனரக்ள் ஒப்�க்ெகாள்�றாரக்ள். 

ஒப்�தல் பற்� இங்ேக ப�க்க�ம். 

GenVஇன் �ன்ேனற்றம் மற்�ம் தரதை்த சரிபாரக்்க�ம், மற்�ம் 
தர�தெ்தா�ப்�கைள ேசா�க்க�ம், GenV �� உங்கள் தரைவப் பயன்ப�த்��ற�. 
�ல தர� மற்�ம் மா�ரிகைள ஆஸ்�ேர�யா மற்�ம் உலெகங்��ம் உள்ள �றப்� 
ஆய்வகங்களில் மட்�ேம ப�ப்பாய்� ெசய்ய ���ம். இப்ப�ச ்ெசய்வ� 

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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ஆராய்ச�்�ல் ெபா�வான ஒன்�. ேம�ம் இ� �க்�யமான கண்���ப்�க�க்� 
வ�வ�த்�ள்ள�. �ல ேநரங்களில் அவற்�ன் பயன்பா� ஆஸ்�ேர�யா�க்� 
ெவளிேய உள்ள நா�களின் சட்டங்க�க்� உட்பட்�ள்ள�. அைவ இ�க்கமான 
வ�காட்�தல்களின் �ழ் நடக்�ன்றன. ேம�ம், ேமேல உள்ளைதப்ேபால 
ஒப்�த�க்கான அேத ��கள் இவற்�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.  

ஆராய்ச�்யாளரக்ள் தர�க�டன் பணி�ரி�ம் ேபா�, அவரக்ள் ெப�ம்பா�ம் 
ஆய்வக ேசாதைனகளி��ந்� அல்ல� ��ய வ�களில் தரைவ இைணப்பதன் 
�லம் ��ய தரைவ உ�வாக்��றாரக்ள். இைவ �ண்�ம் GenVஇல் 
ேசரக்்கப்ப��ன்றன. இ� ஆேராக்�யத்ைத ேமம்ப�தத் அ�க வாய்ப்�கைள 
உ�வாக்��ற�. 

ஆேராக்�யம், வளரச்�் அல்ல� நல்வாழ்ைவ ேமம்ப�த்�வதற்கான ஆராய்ச�்�ல் 
GenVஇன் தரைவப் பயன்ப�தத் வணிக நி�வனங்கள் �ண்ணப்�க்கலாம். 
அவரக்ள் அேத ஒப்�தல் ��கைள கட்டாயம் ஏற்க ேவண்�ம். 

�ல GenV பங்ேகற்பாளரக்ள் ��ய அ���ைறகைள ேசா�க்�ம் ஆராய்ச�் 
ேசாதைனகளில் ேசரலாம். அைனத்� ேசாதைனக�க்�ம் ெந��ைற ஒப்�தல் 
ேதைவ. ��ய அ���ைற யா�க்� வழங்கப்ப��ற� என்ப� ெபா�வாக ஒ� 
நாணயதை்த �ண்�ப்ேபா�வ�ேபான்� எ�ந்தமானமாக �ரம்ானிக்கப்ப�ம். �ல 
ேசாதைனகளில் ��ய அ���ைறக்� ேதரந்்ெத�க்கப்பட்ட நபரக்ள் மட்�ேம 
அவரக்ள் பங்ேகற்ப� ��த்� ெதாடர�் ெகாள்ளப்ப��றாரக்ள். ��ய 
அ���ைறைய�ல் பங்ெக�க்�ம் மற்�ம் பங்ெக�க்காத நபரக்ளின் 
���கைள ஒப்�ட்�ப்பாரக்்க GenV தர� பயன்ப�த்தப்படலாம். GenV 
பங்ேகற்பாளரக்ள், தைலக் காயங்கள் அல்ல� கா� ேகளாைம ேபான்ற ��ப்�ட்ட 
�ரச�்ைனகள் பற்�ய ஆய்�கள் அல்ல� ப��களில் ேசரலாம். உங்கள் தரைவ 
ெந��ைற ஒப்�த�டன் GenV உடன் ப�ரவ்தற்�, ேசாதைனகள் அல்ல� 
ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்ேவார ்உங்களிடம் அ�ம� ேகட்கலாம். நாங்கள் இைத 
ஆதரிக்�ேறாம். 

15. ேம�ம் ேகள்�கள் அல்ல� ஏேத�ம் கரிசைனகள் 
உள்ளனவா?  

GenV இைணயதத்ளம் பல ேகள்�க�க்கான ப�ல்கைளக் ெகாண்�ள்ள�. இந்த 
தகவல் அ�க்ைக�ம் அ�ல் உள்ள�.  

GenV உ�ப்�னைரத் ெதாடர�் ெகாள்ள தய�ெசய்� 1800 436 888 ஐ அைழக்க�ம்,  
genv@mcri.edu.au என்ற �ன்னஞ்சல் �கவரி�ல், அல்ல� எங்கள� இைணயத்தளம் 
�லம் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். ஏேத�ம் கரிசைனகள் அல்ல� �ைறப்பா�கள் 
இ�ந்தால், அல்ல� இ� எவ்வா� நடதத்ப்ப��ற� அல்ல� பங்ேகற்பாளராக 
உங்கள� அல்ல� உங்கள் �ழந்ைத�ன் உரிைமகள் பற்� நீங்கள் �யா�னமான 
ஒ�வ�டன் ேபசலாம். ெமல்ேபரன்் ராயல் ��வரக்ள் ம�த்�வமைன�ன் 
ஆராய்ச�் ேமம்பா� மற்�ம் ெந��ைறகள் ெதாடரப்ான இயக்�நைர (03) 9345 5044 
என்ற எண்ணில் அல்ல� rch.ethics@rch.org.au இல் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம்.   

 
 
 

GenVஇல் பங்ேகற்ப� ெதாடர்�ல் பரி��த்ததற்� நன்�. 
GenVஉடனான இந்தப் பயணத்�ல் நீங்கள் இைண�ர்கள் என்� நம்��ேறாம். 

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