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 برای سالمت و ا�مین   ۱۹- اقدامات م��وط به کوو�د
  

گ
 به امور مهاجرئت و پناهند�

گ
) به حصول اطمینان از اینکه �ک�ی اقدامات مهم م��وط به  IRB(کانادا هیئت رس�د�

به منظور حفاظت از حضار در اتاق استماع، کارکنان و بازد�دکنندگان رعا�ت    ۱۹-سالمت و ا�مین در ارتباط با کوو�د
 شوند، ادامه � دهد. �

 از محدود�ت های ز�ر آ�اە باش�د: 
�
 لطفا

 ( ۱۸مدع�ان ز�ر  مدع�ان: 
گ

کت در جلسات استماع بخش حفاظت پناهند� ) ن�ستند مگر آنکه  RPDسال مجبور به �ش
RPD کت آن ها باشد. ب ن شدە ی شان بخواهد، � توانند در جلسات خواهان �ش ا اینحال چنانچه خودشان و وک�ل تعینی

کت کنند.  ن باشد بندی � کند که جلسات استماع را طوری زمان RPD�ش ��  مطمنئ ن الزامات م��وط به حفظ فاصله ی ف�ی
کت کنندگان در جلسه ی استماع ممکن است محدود باشد. �رعا�ت  ا�ر قصد دار�د فرد مد� که   شوند، بنابراین تعداد �ش
 این موض�ع را حداقل   ۱۸کم�ت از 

�
به طور    RPDروز پ�ش از تار�ــــخ جلسه ی استماع به  ۱۰سال سن دارد را ب�اور�د، لطفا

 مکتوب اطالع ده�د (اطالعات تماس در برگه ی احضار�ه موجود است). 

 این موض�ع را حداقل ا�ر فردی ناظر همراهتان خواهد بود (مثً� برای حما�ت ع ناظ��ن: 
�
)، لطفا روز پ�ش از   ۱۰اط�ن

 به طور مکتوب اطالع ده�د.  RPDتار�ــــخ جلسه ی استماع به 

ن  شاهدان:  با�د نام(های) شاهد(ان)، دل�ل  RPDشما � توان�د شاهدائن را به جلسه ی استماع ب�اور�د. شما بر اساس قواننی
جم شفا� را حداقل تان بشهادت دادن، مدت زمان شهادت آن ها، رابطه ی  روز پ�ش از  ۱۰ا شاهد(ان) و ن�ازشان به م�ت

ن با�د حداقل  RPDتار�ــــخ جلسه ی استماع به  روز پ�ش از تار�ــــخ جلسه ی   ۱۰به طور مکتوب اطالع ده�د. شما همچننی
کت خواهند کرد. در صورت امکان   RPDاستماع به  به طور مکتوب اطالع ده�د که شاهد(ان) به طور حضوری �ا تلفین �ش

کت کنند.   ترتییب ده�د که شاهد(ان) از ط��ق تلفن در جلسه �ش
�
 لطفا

 را مطالعه کن�د.  IRBاقدامات سالمت و ا�مین Uشما ملزم هست�د که به هنگام در�افت احضار�ه ی خود  
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