
  هستید و کشور خود را ترک کرده اید تا در سوئد زندگی کنید؟) ایدز( HIV ٓایا شما مبتال به بیماری 

  در مورد زندگی با ویروس  ایمطالعه مصاحبهما به دنبال افرادی هستیم که مایل به شرکت در یکHIV  در سوئد باشند. هدف از این
اند. این مصاحبه است که از کشورهای خود برای اقامت / زندگی به سوئد نقل مکان کرده HIVمطالعه بررسی تجربیات افراد مبتال به 

    و تجارب حمایت و مراقبت در سوئد خواهد بود. HIVهای زندگی روزمره در رابطه با هایــی در مورد چالششامل سوال

 از طریق تلفن یا فیلم انجام  ،تواند بصورت حضوری میکنند. مصاحبه ما به دنبال افرادی در سراسر سوئد هستیم که در اینجا زندگی می
به انگلیسی یا توسط مترجم  ،به سوئدی، فرانسوی، سواحیلی، لینگاال دتوانمیمصاحبه دقیقه طول خواهد کشید.  ۳۰-۹۰شود و بین 

 انجام شود. های دیگرزبان

  ،ه باشیدالزم است شرایط زیر را داشتبرای اینکه بتوانید در مطالعه شرکت کنید: 
 اید)سوئد نقل مکان کرده به(از کشور خود برای زندگی  باشید مهاجر . ۱
 سال یا بیشتر ۱۸سن  . ۲
  HIV ابتال به . ۳

 خواهید اطالعات بیشتری در مورد مطالعه کسب کنید؟ لطفا با ما تماس بگیرید: ٓایا عالقه مند به شرکت هستید و می  

  ۰۹۰-۷۸۶ ۵۴ ۵۸یا تلفن:         faustine.nkulu@umu.seایمیل:        Faustine Nkulu Kalengayiپژوهشگر/محقق: 

 ای با افراد مبتال به عنوان تحقیق: "یک مطالعه مصاحبهHIV اند". این که کشورهای خود را برای اقامت / زندگی در سوئد ترک کرده
با در دانشگاه اومئو و اپیدمیولوژی و بهداشت جهانی  دپارتمانتٔایید شده است. این پروژه توسط  ،قبررسی اخال مرجعتحقیق توسط 

اپیدمیولوژی و بهداشت جهانی  دپارتمان درکارین هورتیگ -پروژه پروفسور ٓانا مسئول. شودانجام می همکاری ٓاژانس بهداشت عمومی سوئد
  anna-karin.hurtig@umu.seایمیل:  است،

  این مطالعه نیست. شرکت در مطالعه کامًال داوطلبانه است. اگر تصمیم بگیرید درمطالعه شرکت  اجبار به شرکت در معنِی  با ما بهتماس
توانید در هر زمان مشارکت خود را بدون هیچ مشکلی پایان دهید. این پروژه، محرمانه بودن اطالعات کنید و سپس نظرتان تغییرکند، می

شده، بصورت ند و افراد غیر مجاز به مطالب مصاحبه دسترسی نخواهند داشت. تمام اطالعات تحقیقاتی جمع ٓاوری کشما را تضمین می
 .حقوقی این مطالعه استدانشگاه اومئو مسئول شوند. امن، ذخیره و نگهداری می


