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اگرآپ کی صحت میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے یا  یہ خط آپ کو غلطی سے موصول ہو گیا ہو تو براه کرم آپ اپنا یا  
 (416)کے ساتھ  Holland Bloorview Health Data Recordsاپنے بچے کا ہیلتھ ریکارڈ درست کرنے کے لیے 

425-6220 x 3422   رابطہ فرمائیںپر. 
 
 

  2018، 1 جون 
 

 
 محترم کالئنٹ اور فیملی، 

 
کڈز  Holland Bloorview  بطورایک تدریسی ہسپتال جو کہ مکمل طور پر یونیورسڻی  آف ڻورانڻو کے ساتھ وابستہ ہے،

 Holland  اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں کوری ہیبیلیڻیشن ہسپتال (ہالینڈ بلورویو) 
Bloorview  میں  منعقد ہونے والی  صحت سے متعلق اہم تحقیق کے سلسلہ میں معلومات حاصل کرنے کا موقع اور رسائی

یکنالوجی اور عالج معالجوں کو  میسر ہونی چاہیے۔  یہ تحقیق ہمیں معذوریوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے، ڻ
فروغ دینے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں، نوجوانوں اور خاندانوں کے بارے میں اپنے انتہائی با معنی اور صحتمند 

 مستقبل کے خواب کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔   
 

پروگرام شروع  معلوماتی  نیاایک تحقیق سے متعلق کو  2018 یئالوج 01ہم اپنے اس تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ، 
) کا نام دیا گیا ہے۔  یہ پروگرام، connect2researchکرنے کے بارے میں  پرجوش ہیں جس کوکنکٹ ڻو ریسرچ (

Holland Bloorview  میں انجام دی جانے والی نئی تحقیق کے بارے میں  آگاہی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مزید
فیملیز  کوجو کہ  تحقیق کے بارے میں سیکھنے یا اس میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں، یکساں  کالئنڻس اور

 رسائی فراہم کرے گا۔
 

کالئنڻس کے الیکڻرانک ہیلتھ  Holland Bloorview) ایک ڈیڻا بیس ہے جو کہ connect2researchکنکٹ ڻو ریسرچ ( 
تشخیص، اور رابطہ کی معلومات  تک رسائی حاصل کرنے کے لیے  تاریخ پیدائش، ˝ریکارڈ سے محدود معلومات مثال

کے تحقیق  Holland Bloorviewیہ ڈیڻا بیس  ہسپتال کا ایک محفوظ اور منظور شده سافٹ ویئر پروگرام استعمال کرتا ہے۔
ایک تحقیقی کاروں کی نشاندہی کر کے براه راست ان  کالئنڻس اور فیملیز(ماضی یا حال) کے ساتھ منسلک کرے گا جو

 مطالعہ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ 
 

 Holland Bloorview  گزشتہ کالئنٹ کی حیثیت سے آپ کو براه راست کنکٹ ڻو ریسرچ یا موجودهکے
)connect2researchفون کر  3000ایکڻینشن   6220-425 (416) )  میں شامل کر دیا جائے گا  بشرطیکہ آپ اس نمبر پر

اگرآپ  ۔تےای میل کر کے الگ ہونے کا انتخاب نہیں کرconnect2research@hollandbloorview.caکے یا اس پر 
کا ایک تحقیق کار آپ کو فون کر  Holland Bloorview) کا حصہ بنتے ہیں تو connect2researchکنکٹ ڻو ریسرچ (

عہ ڈاک معلومات بھیج کر دریافت کرے گا کہ آیا آپ تحقیقی مطالعہ یا پراجیکٹ کے بارے میں  مزید معلومات کے یا  بذری
حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ الگ الگ تحقیق کی بنیادوں پران میں شامل ہونے یا  الگ ہونے کا انتخاب کر 

)  ڈیڻا بیس connect2researchنے، یا کنکٹ ڻو ریسرچ (کسی تحقیقی مطالعہ میں شرکت کرنے/نہ کر سکتے/سکتی ہیں۔ 
سے آپ کو موصول ہونے والی خدمات  Holland Bloorviewمیں شامل ہونے/نہ شامل ہونے کے بارے میں آپ کا فیصلہ 

 پراثر انداز نہیں ہو گا۔ 
 
 

http://www.hollandbloorview.ca/
mailto:connect2research@hollandbloorview.ca


 Holland Bloorview  آپ کی خلوت کو تحفظ فراہم کرنے اور آپ کے بارے میں معلومات کو محفوظ رکھنے کا تہیہ
کیے ہوئے ہیں۔  پرسنل ہیلتھ انفارمیشن پروڻیکشن ایکٹ (پی ایچ آئی پی اے) کی تعمیل میں صحت کی دیکھ بھال سے متعلق 

ہے۔  خلوت کے بارے میں کسی بھی سوال کی  تمام معلومات کوسختی کے ساتھ رازدارانہ، محفوظ اور با تحفظ رکھا جاتا
یا اس ای میل  پر   3467ایکسڻینشن  6220-425 (416)پرائیویسی آفس کے ساتھ اس نمبر  آپ  صورت میں براه کرم

privacy@hollandbloorview.ca رابطہ فرمائیں ۔ 
 

ہوں تو براه کرم   )کے بارے میں مزید معلومات درکار connect2researchاگرآپ کوکنکٹ ڻو ریسرچ ( 
hollandbloorview.ca/connect2research  6220-425 (416)مالحظہ فرمائیں یا ہمیں اس نمبر پر فون کریں 

۔ ہمیں آپ   کےخیاالت، سواالت   connect2research@hollandbloorview.caیا اس پرای میل کریں  3000ایکسڻینشن 
 ہو گی۔ یا تبصره جات سننے کا موقع حاصل کرکے خوشی 
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President and CEO 
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