AMiD
تارکین وطن کے لیے خدمات تک رسائی
معذور
ِ
AMIF-2016-AG-INT
 AMiDپراجیکٹ کے ضروریاتی تجزیے کا ٹول استعمال کرنے کے لیے رضامندی فارم
میں __________________________________ ،بذریعہ ہذا یہ اعالن کرتا/کرتی ہوں کہ:
(نام)
 .1مجھے ضروریاتی تجزیے کے ٹول ) (NATسے آگاہ کردیا گیا ہے اور میں یہ سمجھ چکا/چکی ہوں کہ یہ
ٹول کس بارے میں ہے ،پراجیکٹ میں اس کا کیا کردار ہے اور یہ کن مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔
زیر تحقیق معامالت کی سمجھ
 .2میں انٹرویو کے اس عمل میں شرکت پر رضامند ہوں کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ِ
میں اضافہ کرے گا۔
 .3مجھے ذمہ دار کارکن کی جانب سے  NATکے ایک یا زائد سواالت کے جوابات نہ دینے کا اختیار حاصل
ہے۔
 .4میں کسی بھی وقت اپنی مرضی سے انٹرویو سیشن میں اپنی شرکت کو روک سکتا/سکتی ہوں۔ انٹرویو کے
دوران ،یا اختتام پر ،میں اپنے بعض تاثرات میں ترمیم یا انہیں حذف کرنے کا کہہ سکتا/سکتی ہوں۔
 .5میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ انٹرویو کے دوران میرے جوابات کا  NATمیں آن الئن اندراج کیا جاسکتا ہے۔
اس صورت میں ،میرے تمام جوابات بطور گمنام فرد ہوں گے اور کسی قسم کا ذاتی مواد ظاہر نہیں کیا جائے
گا۔
 .6میں اس بات سے آگاہ ہوں کہ تمام مواد کو محفوظ اسٹوریج میں رکھا جائے گا۔ کسی بھی مواد تک صرف ذمہ
دار کارکن اور میرے معاملے پر کام کرنے والے فرد سے متعلقہ کسی دوسرے شخص کی ہی رسائی ہوگی
اور اسے تحقیقی پراجیکٹ کی تکمیل کے بعد دو سال کے اندر اندر حذف کردیا جائے گا۔
 .7میری شرکت مکمل طور پر گمنام ہوسکتی ہے :میری شرکت کا حوالہ صرف ایک عددی کوڈ کے ذریعے دیا
جائے گا۔ اس کا تذکرہ یا اظہار کرتے ہوئے ،انٹرویو کے دوران فراہم کردہ معلومات اور مواد کا حوالہ اسی
عددی کوڈ سے دیا جائے گا۔
 .8میری جانب سے فراہم کردہ معلومات کو صرف  NATکے مقاصد کے لیے استعمال میں الیا جائے گا۔
 .9میری شرکت مکمل طور پر رضاکارانہ ہے اور میں کسی بھی وقت اس سے دستبردار ہوسکتا/سکتی ہوں۔
میں اس تحقیقی جائزے میں شرکت پر رضامند ہوں۔
مکمل نام:

دستخط:

زیر کفالت ہے
یہ پراجیکٹ یورپی یونین کے داراالمان ،ترکِ وطن اور یکجائی فنڈ کے ِ

