ਕਿਹੜੇ ਟੈ ਸ ਟਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂ ਦ ੀ ਹੈ?
ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਨੂੰ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਖੂ ਨ ’ਤੇ
ਕੁ ਝ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਟੈ ਸ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂ ਦ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੋ ਰੇ ਜ਼
ਵਾਸਤੇ ਯੋ ਗ ਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
•ਦ
 ਾਨੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੁ ਮੇ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣੁ ਵ ਾਂਸ਼ਿਕ
ਨਿਸ਼ਾਨ
• ਹਿਊਮਨ ਈਮਿਊਨੋ ਡੈ ਫ ੀਸ਼ੈਂ ਸ ੀ ਵਾਇਰਸ (HIV, ਉਹ
ਵਾਇਰਸ ਜੋ AIDS ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ)
• ਹੈ ਪ ਾਟਾਈਟਸ B ਅਤੇ C ਵਾਇਰਸ (HBV ਅਤੇ HCV)
• ਹਿਊਮਨ ਟੀ-ਲਿੰ ਫੋ ਟ ਰੌ ਪਿਕ ਵਾਇਰਸ (HTLV),
ਆਤਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵੈ ਸ ਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ (WNV)

ਮੇ ਰ ੀ ਪਰਦੇ ਦ ਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਪਰਦੇ ਦ ਾਰੀ ਅਤੇ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱ ਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿ ੜ ਸੰ ਕਲਪ
ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
www.blood.ca/cordblood ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਦੇ ਦ ਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਨੋ ਟਿਸ ਪੜ੍ਹੋ।

ਮੇ ਰੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਗ ਾ?
ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ,
ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਗੈ ਰ-ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲ
ਪ੍ਰ ਤ ੀਰੋ ਪ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂ ਏ
ਦੇ ਖੂ ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ
ਕਰਦਾ, ਟੈ ਸ ਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਟੋ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ
ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁ ਣ ਵਤਾ ਕੰ ਟਰੋ ਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਕ ਿਰਿਆ ਅਤੇ
ਉਤਪਾਦ ਵਿੱ ਚ ਸੁ ਧ ਾਰ ਵਾਸਤੇ।

ਇਸ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬਾਲ ਦੇ
ਨਾੜੂ ਏ ਦਾ ਖੂ ਨ ਕਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਸਟੋ ਰੇ ਜ਼ ਲਈ ਅਯੋ ਗ ਨਾੜੂ ਏ ਦਾ ਖੂ ਨ:
•ਤ
 ੁ ਹ ਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼
ਦੇ ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਦੁ ਆ ਰਾ ਖੋ ਜ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੰ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
•ਹ
 ਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ
ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਖੋ ਜ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੰ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
• ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੋ ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸ ਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•ਸ
 ਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ
17 ਅਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ OneMatch
ਸਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲ ਅਤੇ ਮਾਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। www.blood.ca/stem-cells ’ਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਸਲ ਕਰੋ
•ਖ
 ੂ ਨ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ 17 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸਾਬਤ ਖੂ ਨ, ਪਲੇ ਟਲੈ ੱ ਟਸ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ
ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। www.blood.ca ’ਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਸਲ ਕਰੋ
• ਇੱ ਕ ਸਵੈ ਸੇ ਵ ੀ ਬਣੋ: www.blood.ca/volunteers
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ਨਾੜੂਏ ਦਾ
ਖੂਨ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ
ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਰ ਡ
ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ (Cord
Blood Bank) ਲਈ
ਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ।
ਨਾੜੂ ਏ ਦਾ ਖੂ ਨ
(umbilical cord
blood) ਖੂ ਨ ਵਿਚਲੇ ਸਟੈੱ ਮ ਸੈ ਲ ਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌ ਰ
’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਸਰੋ ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਿੰ ਦਗੀ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱ ਜ ਹੀ
www.blood.ca/cordblood ’ਤੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦਾ ਖੂ ਨ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਕੋ ਰ ਡ
ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਕੀ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ:
• ਕਿਸੇ ਮਨੋ ਨੀਤ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ, ਸਵੈ ਸੇ ਵ ੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ;
•ਨ
 ਾੜੂ ਏ ਅਤੇ ਔਲ਼ (placenta) ਤੋਂ ਖੂ ਨ ਵਿਚਲੇ ਯੋ ਗ ਸਟੈੱ ਮ
ਸੈ ਲ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ, ਟੈ ਸ ਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਟੋ ਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ;
•ਕ
 ੈ ਨੇ ਡਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈ ਰ-ਸਬੰ ਧਿਤ
ਸਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲ ਪ੍ਰ ਤ ੀਰੋ ਪ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼
ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਦੇ ਯੂ ਨਿ ਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ;
•ਤ
 ੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਈ ਖ਼ਰਚਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਦਾਨ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ
ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੁ ੜਿ ਆ ਹੋ ਇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਨੂੰ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰ ਦੋ ਬ ਸਤ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ
ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਕੋ ਲ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਆ ਪ ਣੇ ਬ ਾ ਲ ਦੇ ਨ ਾ ੜੂ ਏ ਦ ਾ ਖੂ ਨ ਕ ਿੱ ਥੇ
ਦ ਾ ਨ ਕ ਰ ਸ ਕ ਦ ੀ ਹ ਾਂ?
ਓਟਾਵਾ: ਓਟਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਵਿਕ ਕੈਂ ਪ ਸ ਜਾਂ ਜਨਰਲ
ਕੈਂ ਪ ਸ
ਬਰੈ ਮ ਪਟਨ – ਜੀ.ਟੀ.ਏ. : ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈ ਲ ਥ
ਸਿਸਟਮ, ਬਰੈ ਮ ਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ
ਈਡਮੌਂ ਟ ਨ: ਅਲਬਰਟਾ ਹੈ ਲ ਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਲੋ ਇਸ ਹੋ ਲ
ਹਾਸਪੀਟਲ ਫਾਰ ਵਿਮਨ
ਂ ਹੈ ਲ ਥ ਸੈਂ ਟ ਰ
ਵੈ ਨ ਕੂ ਵ ਰ: ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਮਨਜ਼ ਹਾਸਪੀਟਲ ਐ ਡ

ਕੀ ਮੈਂ ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਕੋ ਰ ਡ
ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਣ ਲਈ ਯੋ ਗ ਤਾ ਰੱ ਖਦੀ
ਹਾਂ?
ਤੁ ਸ ੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ:
• ਸਿਹਤਮੰ ਦ (ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ) ਹੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੀਆਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਣ
•ਆ
 ਪਣੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ
•ਆ
 ਪਣੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ 34 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
•ਤ
 ੁ ਹ ਾਡੇ ਜੁ ੜ ਵੇਂ ਜਾਂ ਤਿੜਵੇਂ (ਜਾਂ ਵਧੇ ਰ)ੇ ਬੱ ਚੇ ਪੈ ਦ ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਰਹੇ
• ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂ ਚ ਬੋ ਲ ਦੇ ਹੋ
•ਤ
 ੁ ਸ ੀਂ ਪੰ ਜ ਮਨੋ ਨੀਤ ਉਗਰਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ
ਵਿੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਹ ਦੇ ਖ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨਕ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁ ਸ ੀਂ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ।
ਕੀ ਮੇ ਰੇ ਬਾਲ ਜਾਂ ਖੁ ਦ ਮੈ ਨੰ ੂ ਕੋ ਈ ਖਤਰੇ ਹਨ?
ਕੈ ਨੇ ਡੀਅਨ ਬਲੱ ਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਕੋ ਰ ਡ ਬਲੱ ਡ ਬੈਂ ਕ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਪੈ ਦ ਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਪ੍ਰ ਕ ਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ

ਦਿੰ ਦਾ। ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ
ਖਤਰੇ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂ ਨ ਵਿਚਲੇ ਸਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲਾਂ
ਨੂੰ ਨਾੜੂ ਏ/ਔਲ਼ ਤੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੈ ਦ ਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਦਾਨ ਕਰਾਂ?
ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੇ ਵ ਲ 4 ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਹਨ:
ਕਦਮ 1 ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਗੇ। ਜਾਂ, ਸਾਡੀ
ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ, www.blood.ca/cordblood ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿੱ ਟ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ।
ਕਦਮ 2 ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਪੈ ਦ ਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਨਰਸ
ਜਾਂ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
ਕਦਮ 3 ਨਾੜੂ ਏ ਦਾ ਖੂ ਨ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ। ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ
ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੋ ਨੀਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਯੋ ਗ ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਦੁ ਆ ਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ।
ਕਦਮ 4 ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਦਾ ਯੂ ਨਿ ਟ
ਯੋ ਗ ਤਾ ਪੂ ਰ ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱ ਕ ਨਰਸ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦੂ ਜ ੀ
ਸਹਿਮਤੀ, ਖੂ ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਸ਼ ਨਾਵਲੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਵਿਚਲੇ ਸਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ?
ਨਾੜੂ ਏ ਦੇ ਖੂ ਨ ਵਿਚਲੇ ਸਟੈੱ ਮ ਸੈੱ ਲ ਉਹ ਗੈ ਰ-ਪ੍ਰੌ ੜ ਸੈੱ ਲ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਹੂ ਦੇ ਗੇ ੜ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱ ਲਾਂ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ: ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਹੂ ਦੇ ਲਾਲ ਸੈੱ ਲ, ਖੂ ਨ ਦੇ ਜੰ ਮਣ ਵਾਸਤੇ
ਪਲੇ ਟਲੈ ੱ ਟਸ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲਹੂ ਦੇ ਸਫੈ ਦ
ਸੈੱ ਲ।
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭੂਿ ਮਕਾ: ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੀ ਨਸਲੀ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ
ਦੀ ਝਲਕ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ�, ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ/ਜ� ਨਰਸ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਵੰ ਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਸਵੈਸੇਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜ� ਸਿਹਮਤ
ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਲਈ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨਾਲ 1 888 2 DONATE (1-888-236-6283)
’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਿਕ� ਕਰੀਏ? ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਬਲੱਡ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਵੱ ਲ� ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੱਡ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਨਾੜੂਏ ਅਤੇ ਔਲ਼ ਿਵੱ ਚ ਚੱ ਕਰ ਲਗਾ�ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਾੜੂਏ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਲ਼, ਜ�
“ਆਫਟਰ-ਬਰਥ”, ਬਾਹਰ ਆ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਔਲ਼ ਅਤੇ/ਜ� ਨਾੜੂਏ ਤ� ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਬਲੱਡ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਲੁਕੀਮੀਆ, ਹੱ ਡੀ ਦੀ ਿਮੱ ਝ ਦੇ ਫੇਲ� ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ
ਿਵਕਾਰ� ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਜ� ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਨ�ਜੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱ ਕ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਧੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ�ਭ ਕੇ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋ ੜਵੰ ਦ� ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਿਨ�ਜੀ ਬ�ਕ� ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨ� ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਜਗਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸ ਨੂੰ

ਿਕਸੇ ਿਨ�ਜੀ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਰਣਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਅਤੇ/ਜ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱ ਿਛਆ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਲ਼ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾੜੂਏ ਿਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਬਿਚਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ,
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਦਾਈ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਨਹ� ਕਰੇਗਾ। ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮੂਨ�, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੀ ਿਨਰਮਾਣ
ਫੈਿਸਲਟੀ ਿਵਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤ� ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਯੂਿਨਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ। ਇਹਨ� ਟੈਸਟ� ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਦੇਦਾਰੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ (ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ) ਤ� ਜੋ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ� ਿਸਹਤ ਮੁਲ�ਕਣ, ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ
ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜ�
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾਵ� ਤ� ਨਹ� ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਜ�
ਿਬਮਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤ� ਅਸ� ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜ� ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ
ਅੱ ਗੇ ਨਹ� ਵਧ�ਗੇ। ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ
ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨ�ਿਟਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।
ਮੁਲ �ਕਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਰੋਪ ਣ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਰੀਜ਼� ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਮਲੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਡਲੀਵਰੀ ਤ� ਿਪੱ ਛ� ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਅਮਲੇ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ’ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ
ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੂੰ HIV, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜ� ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ ਦੇ ਰਾਹ� ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਤ�
ਅਸ� ਨਸ ਿਵੱ ਚ ਸੂਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ�।
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਜੇਿਟਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੋਜ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ: ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਢੁਕਵ� ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੀ ਹੈ ਜ�
ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਹੁਣ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਰੱ ਖਣਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਜ� ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤ� ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਅੰ ਸ਼ (ਿਜਵ� ਿਕ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈ�ਲ) ਨਾੜੂਏ ਦੇ
ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ� ਕੱ ਢ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਸਿਹ-ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹ-ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ ਵੀ, ਤ� ਸਟੋਰੇਜ ਜ� ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਅਢੁਕਵ� ਹੋਣ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰ ਤ ’ਤੇ ਖੋਜ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਿਕਸਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜ� ਜੇ ਤੁਸ� ਸਥਾਨਕ ਖੋਜਕਾਰ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� CBS ਨ�ਸ਼ਨਲ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ 1 888 2 DONATE (1-888-236-6283) ’ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਜ� ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅਢੁਕਵ� ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਜੀਵਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ; ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਇਹਨ� ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਢੁਕਵ� ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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 ਦਾ। 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� ਲਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਕੁੱ ਲ 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।
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 ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਵੱ ਲ� 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�ਗੇ। ਿ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।
ਨਸਲੀ ਿਪਛੋਕੜ: ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨ�ਡਾ ਦੀ ਨਸਲੀ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਣੁਵ�ਿਸ਼ਕ ਪਛਾਣ-ਿਚੰ ਨ�
ਕੁਝ ਆਬਾਦੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮ�ਵ� ਨੂੰ ਉਸ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਨ�ੜਲਾ ਸਬੰ ਧ ਹੈ।
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਮਰੀਜ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਮੇਲ਼ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ OneMatch ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰ ਨ� ’ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਸੇਧ
ਵਜ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਿਹਦਾਇਤ�: ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰ ਨ� ’ਤੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ� ਤ� (1) ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਕਰ ਿਦਓ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵ�ਗੇ, ਜ� (2) ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਸਮ� ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ
ਿਵਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਚਾਰਟ ’ਤੇ ਰੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨੂੰ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਹੁ-ਨਸਲੀ

ਅਿਗਆਤ

ਦੱ ਸਣ ਨੂੰ

Multiethnic

Unknown

Prefer Not
to Disclose

ਤਰਜੀਹ ਨਹ�

ਪੈਸੀਿਫਕ ਆਈਲ� ਡਰ
Pacific
Islander

ਯਹੂਦੀ-ਅਸ਼ਕੇਨਾਜ਼ੀ
JewishAshkenazi

ਮੀਿਟਸ

ਇਨੂਇਟ
Inuit

Métis

ਿਹਸਪੈਿਨਕ
Hispanic

ਯਹੂਦੀ-ਸੈਪਹਾਰਿਡਕ

ਫਸਟ ਨ�ਸ਼ਨਜ
First
Nations

JewishSephardic

ਿਫਲੀਪੀਨ�

ਕਾਲੇ -ਕੈਰੀਬੀਅਨ
BlackCaribbean

Filipino

ਕਾਲੇ -ਅਫਰੀਕਨ
BlackAfrican

ਚੀਨੀ

ਏਸ਼ੀਆਈ-ਦੱ ਖਣਪੂਰਬੀ
AsianSoutheast

Chinese

ਏਸ਼ੀਆਈ-ਦੱ ਖਣੀ
Asian-South

ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ/ਗੋਰੇ

ਏਸ਼ੀਆਈ-�ਤਰਪੂਰਬੀ
AsianNortheast

Caucasian

ਏਸ਼ੀਆਈ-�ਤਰੀ
AsianNorth

ਕਾਲੇ -ਹੋਰ

ਏਸ਼ੀਆਈ-ਕ�ਦਰੀ
AsianCentral

Black-Other

ਅਰਬ
Arab

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵ ਲ ਇੱ ਕ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ।

ਮਾਤਾ
Mother
ਿਪਤਾ
Father

ਸਿਹਮਤੀ
ਇਸ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ:
ਇਸ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸ� ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
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। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਕੋਲ
ਰੱ ਖੋ।
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ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
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� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨ�ਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ 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� ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਕਵ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ
ਹ�।
ਮ� ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਦਾਈ ਜ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ “ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ” ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�। ਮ� ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਖੂਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਸਹਤ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਲਏ ਜਾਣ
ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹ�।
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਖਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਮ� ਸਵੈ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹ-ਉਤਪਾਦ� ਨੂੰ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਹੈ, ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜਕਾਰ� ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹ�। ਮ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਮ� ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ
ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ
ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੰ ੂ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮ� ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਿਸੱ ਟੇ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ
’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੋਜ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ (ਜੇ ਤੁਸ� ਖੋਜ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)

_______________________________
(ਮ� ਦਾ ਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ/Mothers printed name

_______________________________
(ਮ� ਦਾ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ/Mother’s postal code)

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

________________________

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

______________________________
(ਮ� ਦਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ/Mother’s telephone number)

__________________________
(ਿਵਕਲਪਕ ਈਮੇਲ/e-mail optional)

For CBB Use Only:
Change of Information:

□ Name

□ Postal Code

□ Phone Number
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ਕੋਰਡ ਬਲੱ ਡ ਬ�ਕ ਦਾ ਪਰਦੇਦ ਾਰੀ ਨ� ਿਟਸ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਦੇਦ ਾਰੀ ਪ�ਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ:
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਿਵਖੇ ਅਸ� ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹ�। ਅਸ�
ਅਿਜਹਾ ਸਬੰ ਿਧਤ ਕਨੂੰਨ� ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰਵਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ www.blood.ca/privacy ’ਤੇ
ਸਾਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ�ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।
ਮਕਸਦ:

ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ (OneMatch Stem Cell and Marrow Network) ਅਤੇ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾ
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੈਰ-ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ (transplant) ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ

ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ ਰਿਜਸਟਰੀ ’ਤੇ
ਕਰਨਾ, ਇਸ �ਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ� ਨੂੰ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਉਹਨ� ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮੇਲ਼ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੰ ਨ�� ਨੂੰ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼, ਿਸਹਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ
ਸੂਬਾਈ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ।
ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ:
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਤ�, ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ� ਲਏ ਜ�ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਤ�, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ� ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ
ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ�ਗੇ। ਅਸ� ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਜ� ਬਾਲਗ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ� ਨੂੰ

ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ ਦੇ
ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ� ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਕਦੇ ਵੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਦਾਨੀ ਵਜ� OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਮ�ਬਰ ਬਣੇ ਹੋ ਜ� ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਕ ਕੀ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਿਕਸੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ

ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਿਨਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਸਰਵਰ ਓਟਾਵਾ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਵਖੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ
ਕਨੂੰਨ� ਤਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਕਨੂੰਨ� ਤਿਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲ� ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਯੂਿਨਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ

ਂ ਮਾਰੋ ਨ��ਟਵਰਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਅਸ� ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱ ਖ
ਵੱ ਲ� ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ
ਸਕੀਏ ਿਜੰ ਨ�� ਨ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹ�?
ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਹਨ� ਕੰ ਮ� ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�:

•

ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ;

•

ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਲਈ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ;
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•

ਜੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਯੂਿਨਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵ� ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ;

•
•

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ;
ਜੇ ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਤ� ਇਹਨ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ;

•
•
•
•

ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ;
ਅਮਲੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਚਾਣਚੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨਾ;
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਗਮ� ਸਬੰ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ;
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਬਾਰੇ ਈ-ਸੂਚਨਾਪੱ ਤਰ� ਅਤੇ ਈ-ਰਸਾਿਲਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਸਬਸਕ�ਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਵੀ
ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹਨ� ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ;

•
•
•

ਸਾਡੀਆਂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ;
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ;
ਿਕਸੇ ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ� ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜੇਿਟਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ� ਅਤੇ ਸਟੈ�ਮ
ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ;

•

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਲੋ ੜ� ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਾ;

•

ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

•

ਸਾਡੀਆਂ ਫ਼ੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੀ ਫ਼ੰ ਡ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਸੂਚੀ ਤ� ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1 888 2 DONATE (1-888-236-6283) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਫ਼ੰ ਡਰੇਿਜੰ ਗ ਆਿਫਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

•

ਿਕਸੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ;

•

ਿਕਸੇ ਸੰ ਕਰਮਣਯੋਗ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਜੇਿਟਵ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨ�
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਆਪਰੇਟਰ� ਨਾਲ ਵੀ ਸ�ਝੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਖੂਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ;

•

ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਕ�ਦਰ� ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਅਸ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ�ਦਾਨਕ�
ਜ� ਰਿਜਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿਸਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਿਵਲੱਖਣ ਦਾਨੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰ�ਗੇ।

•

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱ ਕ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੀ ਪ�ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ;

•
•

ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ� ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ; ਅਤੇ
ਕਨੂੰਨ ਵੱ ਲ� ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਜ� ਲੋ ੜ�ਦਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ।

ਖੋਜ:
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ, ਜ� ਇਸਦੇ ਸਿਹ-ਉਤਪਾਦ�, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ
ਸਰਿਵਸਜ਼ ਖੋਜਕਾਰ� ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਲੰਗ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਸੌਟੀਆਂ ਿਜੰ ਨ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਸ� ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਢੁਕਵ� ਸੀ। ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਦੇ
ਮਕਸਦ� ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰ� ਨੂੰ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਕ� ਨੂੰ ਹਟਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦੀ ਥ� ’ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਨਾਲ, ਖੋਜਕਾਰ� ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਨਾੜੂਏ ਦਾ ਖੂਨ ਿਕਸ ਨ� ਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੱ ਚੀ ਖੋਜ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਨ�ਿਤਕਤਾ ਬੋਰਡ (Research Ethics Board) ਵੱ ਲ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਸ
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ਸਥਾਨ ਦੇ ਖੋਜ ਨ�ਿਤਕਤਾ ਬੋਰਡ� ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੀਿਖਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਖੋਜ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਪ�ਕਾਸ਼ਨਾ ਜ� ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਡ ਬਲੱ ਡ ਬ�ਕ ਤ� ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣਾ:
ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਨੂੰ 1 888 2 DONATE (1-888-236-6283) ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੋਰਡ ਬਲੱਡ ਬ�ਕ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ

ਂ ਮਾਰੋ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱ ਕ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ OneMatch ਸਟੈ�ਮ ਸੈ�ਲ ਐਡ

ਨ��ਟਵਰਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਤਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜ� ਸਾਡੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ�
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੁਣ ਪ�ਤੀਰੋਪਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲ� ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
(ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ�ਤੀਰੋਪਣ, ਜ� ਜੀਵ-ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹ� ਵਰਤ ਿਲਆ ਿਗਆ)।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਰਵਾਇਤ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ

ਂ ਐਕਸੈ�ਸ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਿਫਸ ਨਾਲ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ ਐਡ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ:

ਫ਼ੋਨ ਦੁਆ ਰਾ:

Canadian Blood Services
Privacy and Access to Information Office
1800 Alta Vista Drive
Ottawa, ON K1G 4J5
ਵੈ�ਬਸਾਈਟ: www.blood.ca

1-613-739-2483
1-877-262-9191 (toll free)
ਈਮੇਲ ਦੁਆ ਰਾ:

Privacy Office - privacy@blood.ca
Access to Information Office - ati@blood.ca
ਜੇ ਤੁਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੈਨ�ਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰ ਿਕਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ
ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਏਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:
ਓਨਟੈਰੀਓ: http://www.ipc.on.ca
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