ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در ﺗﺣﻘﯾق:
ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در ﺗﺣﻘﯾق ﻣﮭﺎﺟرت اﺟﺑﺎری ﺳﮭم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﻓرﺻت را ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺻدای ﺧود را ﺑﮫ ﮔوش
دﯾﮕران ﺑرﺳﺎﻧﯾد ،اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺗﺎن ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﺎﺷد ،ھزﯾﻧﮫ درﺑر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ وﻗت
ﺗﺎﻧرا ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻧد ،و ﯾﺎ از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ ﯾﺎ روﺣﯽ اﺣﺳﺎس ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی ﺑرای ﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑرﮔﮫ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺻطﻼﺣﺎت ﮐﻠﯾدی را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده و ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.

داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ،رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ
اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﯾﮏ ﭘروژه
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺑﯾﺎﯾﯾد اﯾن را ﺑﮫ اﺟزای ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺗﺟزﯾﮫ ﮐﻧﯾم.

داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد – و اﻣﺗﻧﺎع از ﺷرﮐت ﺗﺎن
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺟﺎزات در ﻗﺑﺎل ﻧدارد ،و ﻋﻼوه ﺑراﯾن ،ﺗواﻓق در ﺷرﮐت ﺗﺎن ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣده ای
)ازﻗﺑﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ھﻧﮕﻔت ﭘوﻟﯽ( ﺑرای ﺗﺎن ﻧدارد.
• ﺑﮫ دﻟﯾل اﻣﺗﻧﺎع از ﺷرﮐت در ﺗﺣﻘﯾق ،ﺷﻣﺎ از ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﻧوع ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد.
• ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮏ ﺷﺧص ،ﻣﻘﺎم دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد،
ﺑﺎز ھم ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﻣﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﯾد .ﺑﺎوﺟود ﻋدم اﺷﺗراک ﺷﻣﺎ در ﺗﺣﻘﯾق ،ﺑﺎز ھم
ﻣﺳﺗﺣق ھﻣﺎن ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد.
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎره ﭼﯾﺳت ،از ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،و ﻣزاﯾﺎ و ﺧطرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐت در آن ﭼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺑﺎﯾد ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﭼﮫ ﻣدت طول ﻣﯽ ﮐﺷد و دﻗﯾﻘﺎ ً ﭼﮫ ﭼﯾزی از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
• ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،و ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻘﯾق دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﺣق اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾد ،دارﯾد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗرﺟﻣﮫ
ﮐﺗﺑﯽ ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ آن را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
• ﻣﺣﻘق )ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧده( ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﺳﯽ )ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﯾﺎ اﯾﻣﯾل آدرس( را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ
ﻗرار دھد ﺗﺎ در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال ﯾﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺗواﻧﯾد از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﺑﺧواھﯾد اﯾن ﺗﺣﻘﯾق را ﺗرک ﻧﻣوده و آﻧرا اداﻣﮫ ﻧدھﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت
ﺗﻣﺎﺳﯽ اطﻼع دھﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺳوال ﺧوﯾش را ﻣطرح ﮐﻧﯾد.
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رﺿﺎﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
• ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺷﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﻧﺷﺎن دھد )ﺑﮫ ﺟز اﻓراد ﺧردﺳﺎل ﯾﺎ
ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﺣدودی دارﻧد؛ ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص رﺿﺎﯾت
در اﯾن ﻣوارد ،ﺑﮫ ﺑﺧش زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ً
• ﻣﻌﻣوﻻً از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓورﻣﯽ را اﻣﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ رﺳﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷرﮐت در
ﺗﺣﻘﯾق ﻣواﻓﻘت ﮐرده اﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﻗﺑل از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﻣﺿﺎ ﮐردن ﯾﺎ ﻧﮑردن
ﻓورم ،ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﺎن ،دوﺳﺗﺎن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ،اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ،آﻧرا
در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .ﻣﺣﻘق ﺑﺎﯾد ﻧﻘل )ﻧﺳﺧﮫ ای( از ﻓورم اﻣﺿﺎ ﺷده ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد.
• اﮔر ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻋوض رﺿﺎﯾت ﺷﻔﺎھﯽ ﺑدھﯾد .اﯾن اﻣر ھﻣﯾﺷﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳت و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑورد اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق  (REB) 1ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧده دارد.
• ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد از ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺻراف دھﯾد – و ﺷﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾق
ﻧﯾﺳﺗﯾد .اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﻧﺻراف دارﯾد ،اﯾن ﺣق را دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﯾﮏ از
اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺻورت ﻧﮕﯾرد.
• ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ھر ﺳوال ﺧﺎص ﯾﺎ ﺷرﮐت در ھر ﺑﺧش ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺣﻘﯾق،
اﻣﺗﻧﺎع ﮐﻧﯾد.

رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓرد زﯾر ﺳن ﺑزرﮔﺳﺎل ﯾﺎ دارای ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﺣدود،
ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑرای ﺷرﮐت اﻋﻼم ﮐﻧد .در اﯾن ﻣوارد ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑرای اداﻣﮫ اﺷﺗراک
در ﺗﺣﻘﯾق ،اﺟﺎزه دھﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﯾن ﻧﯾﺎز ھم ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺧودی و ھم رﺳﻣﯽ دارد.

 1ﺑورد اﺧﻼﻗﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق ) (REBﮐﻣﯾﺗﮫ ای در ﻧﮭﺎد ﺗﺣﻘﯾق اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺑررﺳﯽ ﭘروژه ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از رﻋﺎﯾت اﺻول
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺣﻘق ﻣﻧدرج در اﯾن ﺳﻧد ،ﺑر ﻋﮭده دارد REB.ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗﻘوﯾت و ارﺗﻘﺎی ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در ﺗﺣﻘﯾق ،ﮐﺎر ﮐﻧد.
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ﺣق ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻘق
ﺑدون اﺟﺎزه ﺻرﯾﺢ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ھوﯾت ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺷﻣﺎ را در ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد آﻧﮭﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داد:

ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ ﺣق آزاد ﺑودن از ﻧﻔوذ ﯾﺎ دﺧﺎﻟت و ﺣق ﮐﻧﺗرول اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود اﺳت.
• ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق در ﻣﮑﺎن ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺻوون اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
دﯾﮕران ﻧﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﺣﻘﯾق ﺷرﮐت ﮐرده اﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺧص و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﯾد ﯾﺎ
ﺧﯾر .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻣﺣﻘق ﻣﻣﮑن ﻧﺗواﻧد از ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ
ﺻرﯾﺣﺎ ً درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ،زﯾرا اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد ھوﯾت اﻓراد دﯾﮕری را در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﺑرﻣﻼ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺷوﻧد.
• ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ از اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت آﻣده از اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ،اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد.
• ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ واﺿﺢ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.

ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت.
• ﻣﺣﻘق ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺻوون ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣدت ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود و ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗرﺳﯽ
دارد.
• ﻣﺣﻘق اﺟﺎزه ﻧدارد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث دھد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧد.
• در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻣﺣﻘق ﻣﯽ ﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودآزاری ﯾﺎ آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ دﯾﮕران
را ﺑﮫ ﻋﻧوان وظﯾﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺧود ،ﻓﺎش ﮐﻧد .در ﻓورم رﺿﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺿوح ﭼﻧﯾن ﻣﺣدودﯾت
ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻣﺣرﻣﯾت ،ﻣﺷﺧص ﺷود .اﮔر در ﺧﺻوص ﮐدام ﻣورد ﺷﮏ ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد،
آﻧرا ﺑﭘرﺳﯾد! ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﺎﻧدن )ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ زﯾر( ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود ،ﭘﺎﻓﺷﺎری و اﺻرار ﮐﻧﯾد.
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ﺣﻘوق ﺷﻣﺎ در ﺗﺣﻘﯾق
•

•

در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،ﻣﺣﻘق ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻌﮭد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس
ﮔزارش دھد .در ﻓورم رﺿﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﮫ وﺿوح ﭼﻧﯾن ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻣﺣرﻣﯾت
ﻣﺷﺧص ﺷود .اﮔر در ﺧﺻوص ﮐدام ﻣورد ﺷﮏ ﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،آﻧرا ﺑﭘرﺳﯾد! ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن
ﺣق دارﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﺎﻧدن ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود ،ﭘﺎﻓﺷﺎری
و اﺻرار ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ھﺎی آﻧﻼﯾن ،ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺳرورھﺎی ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ذﺧﯾره ﺷده اﺳت ،ﺗوﺳط دوﻟت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﻘق ﭼﮕوﻧﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻣﺣرﻣﯾت و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑودن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ اطﻼﻋﺎت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده وﺟود ﻧدارد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺧﺎص
ﺗﺣﻘﯾق را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ھر ﺷﺧص ﻣﻧﺳوب ﮐرد.
• اﯾن ﯾﮏ راه ﺣل ﺑرای ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﺣث ﺷد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :و ﻧﺣوه
ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس  -ﺣﺗﯽ ﻣﺣﻘق  -ﻧﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ آن اطﻼﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت.
• اﮔر وﺿﻌﯾت/ﺣﺎﻟت ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﻣﻧظم ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن
ﻣوﺿوع ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑودن اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار دھد.

ﺗﻌﮭد ﻣﺣﻘق ﺑرای آﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧدن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ رﻓﺎه ،ﻋزت و اﻣﻧﯾت ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ
درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

•
•

•

اﮔر در ھر ﻧﻘطﮫ ﺟرﯾﺎن ﻓراﯾﻧد ﺗﺣﻘﯾق اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮐردﯾد ،اﯾن ﺣق را دارﯾد ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﺗﺎﻧرا ﺑﮫ ﻣﺣﻘق ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣﺣﻘق ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد )از ﻗﺑﯾل دوﺳت ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،ﮐﺎرﻣﻧد اﺳﮑﺎن ﻣﺟدد ،ﻋﺿو
ﺟﺎﻣﻌﮫ( ﺑﮕوﯾﯾد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ  REBﻣﺣﻘق ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺑﺎﯾد در ﻓورم رﺿﺎﯾت
ﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺷﺎن داده ﺷود .ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت را در اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد .ھﻣﮫ ﭘوھﻧﺗون ھﺎ و
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ دارای  REBﯾﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺣﺗرام ھﻣرای ﺗﺎن ﺑرﺧورد ﺻورت ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﺑﺎ ﺷﻣﺎ رﻓﺗﺎر
ﺻورت ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ﻗوﻣﯽ ﺷﻣﺎ ،ارج ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.
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