
 

 

தன���ைமக் ெகாள்ைக 

கைடசி ��ப்ப�ப்� ேததி: ஜனவ� 1,2021 

ேசப�யன் ஆய்வகங்கள் என்ப� ஒ� 501 (இ) 3 இலாப 
ேநாக்கற்ற ஆராய்ச்சி நி�வனமா�ம், இ� அர்லிங்டன், VA, அெம�க்காவ�ல் உள்ள�, 
மன�த மனைத ��ந்�ெகாண்� ெசயல்பட உத�வ� எங்க�ைடய �க்கிய ேநாக்கமாக 
உள்ள�. இந்த தன���ைமக் ெகாள்ைக நாங்கள் உங்கள�டமி�ந்� MHQ மதிப்ப�ட்�ன் 
�லம் ேசக�க்�ம் தரைவ ேசப�யன் ஆய்வகங்கள் எவ்வா� பயன்ப�த்�கிற� என்பைத 
வ�ளக்�கிற�. 
 
அைடயாளப்ப�த்�ம் வ�வரங்கள் 
MHQ மதிப்ப�� எ�ப்பதற்� உங்கைள அைடயாளம் காட்�ம் எந்த தன�ப்பட்ட தகவைல�ம் 
ந�ங்கள் வழங்க ேவண்�ய அவசியமில்ைல. ஆய்வ�ன் ��வ�ல், உங்கள் ஒட்�ெமாத்த 
மதிப்ெபண் வ�வரங்கைளத் தவ�ர உங்கள் இலவச வ��வான அறிக்ைகையப் ெபற 
வ��ம்ப�னால், உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ�ைய வழங்�மா� 
உங்கள�டம் ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். இைத வழங்�வ� உங்கள் வ��ப்பேம. 
 
மின்னஞ்சல் �கவ� பயன்ப�த்�தல் 
ஒ�ேவைள ந�ங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ�ைய வழங்கிய��ந்தால், அ� உங்கள் 
வ��வான அறிக்ைகைய அ�ப்பவதற்�ம், அேத மின்னஞ்சல் �கவ�ைய 
அைடயாளமாக ைவத்தி�க்�ம் மற்ற மதிப்ப��கள�ன் 
���கைள அ�ப்�வதற்�ம் உபேயாகிக்கப்ப�ம். ேம�ம், MHQ-ஐ ம�ண்�ம் எ�த்� 
ெகாள்வதற்� வ�டாந்திர நிைன�ட்டல்கைள�ம், மன நலம் 
பற்றிய ப�ன்ெதாடர்தல் ஆய்�க�க்கான அைழப்�கைள�ம் நாங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் 
�கவ� �லமாக உங்க�க்� அ�ப்பலாம். உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ� எந்த 
�ன்றாம் நப�ட�ம் பகிரப்படா� அல்ல� ேவ� எந்த 
ேநாக்கங்க�க்காக�ம் பயன்ப�த்தப்படா�. மதிப்ப�ட்�ன் ஏதாவ� �றிப்ப�ட்ட ஆய்�க்காக 
வழங்கப்பட்ட உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ� அந்த மதிப்ப�ட்�ன் ேததிய�லி�ந்� 2 
ஆண்�க�க்�ள் ந�க்கப்ப�ம். 
 
தர� பயன்பா� 
இந்த ஆய்வ�ல் வழங்கப்ப�ம் அைனத்� பதில்க�ம் ேசப�யன் ஆய்வகங்கள் மற்�ம் 
அதன் ஆராய்ச்சி �ைண நி�வனங்கள�ன் அறிவ�யல் ஆராய்ச்சி ேநாக்கங்க�க்காக 
மட்�ேம பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன, ேம�ம் எந்தெவா� வண�க ேநாக்கத்திற்காக�ம் 
�ன்றாம் தரப்ப�ன�டன் பகிர்ந்� ெகாள்ளப்படா�. அறிவ�யல் ஆராய்ச்சிய�ன் ேநாக்கங்கள் 
�ர்த்தியைட�ம் வைரய�ல்  உங்கள் தர� ேசப�யன் ஆய்வகங்கள�ன் ஆராய்ச்சி 
காப்பகங்கள�ல் பா�காப்பாக பராம�க்கப�ம். 
 
 
 
 



தர� ேமலாண்ைம மற்�ம் ப�மாற்றம் 
அைனத்� தர� மற்�ம் உள் தர� பகிர்தல் நியமிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சி தர� 
நிர்வாகிகளால் நிர்வகிக்கப்ப�கிற�. இந்த நிர்வாகிகளால் மட்�ேம மின்னஞ்சல் 
�கவ�கைள காண ���ம். மற்ற அைனத்� தர�க�ம் ேசப�யன் ஆய்வக 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்�ம் ப�ற �ைண நி�வனங்க�க்� மாற்றப்படலாம். 
உங்கள�டமி�ந்� இந்த மதிப்ப�ட்�ன் �லம் நாங்கள் ேசக�க்�ம் தகவைல மற்ற 
நா�க�க்� நாங்கள் இடமாற்றம் ெசய்யலாம். அவ்வா� மற்ற நா�க�க்� இடமாற்றம் 
ெசய்வதாக இ�ந்தால் இந்த தன���ைமக் ெகாள்ைகய�ல் 
உள்ள பா�காப்�  சட்டங்கைளப் ப�ன்பற்றி உங்கள் தரைவ பா�காப்பாக ைவத்தி�ப்ேபாம். 
 
உங்கள் தரைவக் ேகா�தல் 
ஒ�ேவைள ந�ங்கள் வ��வான மதிப்ப�ட்� அறிக்ைகையப் ெப�வதற்� உங்கள் 
மின்னஞ்சல் �கவ�ைய வழங்கவ�ல்ைல என்றால் உங்களால் இந்த மதிப்ப�ட்�ற்கான 
உங்கள் பதில்கைள ேகார ��யா�. ஆனால், ந�ங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ�ைய 
வழங்கிய��ந்தால், ந�ங்கள் ஆய்� எ�த்த ேததிய�லி�ந்� இரண்� ஆண்�கள் வைர, 
ந�ங்கள் மதிப்ப�� எ�த்த ேததிையக் �றிப்ப�ட்�, உங்கள் தரைவ 
ேகா� info@sapienlabs.org என்ற �கவ�க்� எ�தலாம். உங்கள் ேகா�க்ைகய�ன் 30 
நாட்க�க்�ள் ேசப�யன் ஆய்வகங்கள் உங்கள் தரைவ இந்த மின்னஞ்சல் �கவ�க்� 
அ�ப்�ம்.  

 


