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Maternal Hospital ID Label

ਸੂਿ ਚਤ ਸਿਹਮਤੀ
ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਪ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭੂਿ ਮਕਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰ ਡਦੀ ਹੈ।

ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇੱ ਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ

ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਵਰਣਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਤੁਸ� ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸ� ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ�ਗੇ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ
ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਮਾਓ ਦਰਜੇ ਤ� ਹੇਠ� ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੂੰ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ

ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ (OneMatch Stem Cell and Marrow Network) �ਤੇ ਿਕਸੇ
ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਜ� ਿਵਸ਼ਵ-ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤ� ਵੀ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ:
1. ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੇਠ� ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ�ਗੇ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰ�ਗੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ�ਗੇ ਤ� ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ

ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾ ਅਮਲਾ ਿਡਸਚਾਰਜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।


ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਲਝਣ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਉਹਨ� ਪੱ ਖ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾੜੂਏ ਦੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛ�ਗੇ।


ਕੁਝ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਤ� ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਵਰਗਾ ਹੈ।

CBU Unique ID Number

Informed Consent Research-PJB

F800828PJB (2016-11-02)
1 of 5

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE; www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਸੂਿ ਚਤ ਸਿਹਮਤੀ
ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਪ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ


ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਜ� ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵਚਲੇ
ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।



ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰੁਟੀਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਨ� ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਨ�ਜੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।

4. ਇੱ ਕ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੇ ਛੋਟੀਆਂ ਿਟਊਬ� (ਕੁੱ ਲ ਲਗਭਗ 3 ਵੱ ਡੇ ਚਮਚ) ਲਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਿਡਿਲਵਰੀ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ ਰਾਹ� ਤਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਚੜ�ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਿਜਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ� ਉਸ ਸਮ� ਲਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
5. ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ� ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੰ ਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ, ਆਤਿਸ਼ਕ, ਿਹਊਮਨ
ਈਿਮਊਨ�ਡੈਫੀਸ਼�ਸੀ ਵਾਇਰਸ (“HIV”, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਅਕੁਆਇਰਡ ਈਿਮਊਨ ਡੈਫੀਸ਼�ਸੀ ਿਸੰ ਡਰੋਮ-AIDS ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ), ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ

ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨ� ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਜੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਇਹਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ� ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਣੁਵ�ਿਸ਼ਕ ਿਚੰ ਨ�� ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤੀ ਅਵਸਥਾਵ� ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਜਕਰਯੋਗ ਿਸਹਤ ਖਤਰੇ ਵੱ ਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨ� ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੇਗਾ/ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ � ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿ ਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤ� ਤੁਸ � ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ

ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗ ੇ।


ਜੇ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਤ�
ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਡਾਕਟਰ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ�ਗੇ।

7. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵ� ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਣੁਵ�ਿਸ਼ਕ ਿਵਕਾਰ� ਵਾਸਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਦਾ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਸੂਿ ਚਤ ਸਿਹਮਤੀ
ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਪ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ


ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਚੰ ਨ�� ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵ� ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜ� ਹੋਰ
ਛੂਤਕਾਰੀ ਜ� ਆਣੁਵ�ਿਸ਼ਕ ਿਵਕਾਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ� ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

8. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਤ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕ
ਰਾਹ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁਕਵ�ਪਣ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
9. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੈ, ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਿਮਥੇ ਸਮ� ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ
ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਦੇ ਹ�।
10. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਢੁਕਵ� ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ
ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਤ� ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵੰ ਡ ਸਕਦੀ

ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਢੁਕਵ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਨਹ� ਿਲਆ ਿਗਆ।
11. ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰ ਸ਼
(ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹ-ਉਤਪਾਦ) ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ
ਵੰ ਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹ-ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ
ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਨਹ� ਿਲਆ ਿਗਆ।
12. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲੂਕੀਮੀਆ ਜ� ਹੋਰ ਿਵਕਾਰ ਤ� ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਵਾਸਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕੇ।


ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨੂੰ 1 888 2 DONATE (1-888-236-6283) ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਸੂਿ ਚਤ ਸਿਹਮਤੀ
ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਪ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਾਗਤ� ਅਤੇ ਭੁਗ ਤਾਨ-ਵਾਪਸੀਆਂ: ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਥ� ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹ� ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਪੱ ਖ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਵਜ� ਅਿਜਹੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਮਲਣ ਦੀ
ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਪੇਟ�ਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜ� ਿਜਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸ� ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹ� ਹੋਵ�ਗੇ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਿਵੱ ਤੀ ਿਹੱ ਤ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖ ਮ ਅਤੇ ਬੇਆ ਰਾਮੀਆਂ: ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਦਖਲ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀ।

ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਕਰਯੋਗ ਜੋਖਮ ਨਹ� ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਿਕ�ਿਕ ਬਲੱਡ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਨਾੜੂਏ/ਔਲ਼ ਤ� ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ� ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਲਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
(ਲਗਭਗ ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਡੇ ਚਮਚ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਜਗਹ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੀਲ ਪੈਣ ਦਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਜੋਖਮ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥ� ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਸਰ ਹਲਕਾ-ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਕੇਸ� ਿਵੱ ਚ, ਲਾਗ

ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ� ਿਵੱ ਚ� ਕੁਝ ਿਨ�ਜੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਫਾਇਦੇ: ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਜੀਵਨ-ਮਾਰੂ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰ ਦ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ� ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਰਡ ਬਲੱ ਡ ਬ�ਕ ਤ� ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ: ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ 1 888 2 DONATE (1-888-236-6283) ’ਤੇ

ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ� ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇੱ ਕ “ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ” ਫਾਰਮ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱ ਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਰਤੀ ਨਹ� ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ�
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ।

CBU Unique ID Number

Informed Consent Research-PJB

F800828PJB (2016-11-02)
4 of 5

Canadian Blood Services’ Cord Blood Bank, T 1 888 2 DONATE; www.blood.ca/cordblood

Maternal Hospital ID Label

ਸੂਿ ਚਤ ਸਿਹਮਤੀ
ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਪ ਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ: ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸ� ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਸਿਹਮਤੀ

ਮ� ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਜੰ ਨ�� ਦਾ
ਤਸੱ ਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮ� ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਵ�ਗੀ। ਮ�

ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਪੜ� ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਏਥੇ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ,
ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹ�।
ਮ� ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ
ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਮੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਇੱ ਕ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਏ
ਵਾਸਤੇ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹ�।
____________________________________
(ਮ� ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਿਖਆ ਨਾਮ
/Mother’s printed name)

____________________________________
(ਮ� ਦੇ ਦਸਤਖਤ/Mother’s signature)

________________________
(ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)
/Date form signed)

______________________________________________________________________
(CBB ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ/ਦਾਈ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਿਖਆ ਨਾਮ/CBB Staff member/Midwife printed name)
_________________________________________________________
(CBB ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ/ਦਾਈ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/CBB Staff member/Midwife signature)
_________________________________________
(ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼/Date form signed)

For CBB Use Only:
Change of Information:

□ Name

□ Postal Code

□

Phone Number

Verification of information discrepancy from maternal hospital unique ID label to documented information by mother:
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