ការយល់ព្ពមតាមទព្មក់ខ្លឈី ើមបីចូលរ ួមកនុកការសិកាព្សាវព្ាវ

MRN#:
ឈ្មោះពិធីសារ:

ថ្ងៃខខ្ឆ្នាំកាំឈណើត:
ឈ្មោះអ្ន កចូ លរ ួមសិកាព្សាវព្ាវ:

អ្ន កសឈកេ តការណ៍ពិឈសស:

េភទ:

ការយល់ព្ពមតាមទព្មក់ខ្លឈី ើមបីចូលរ ួមកនុកការសិកាព្សាវព្ាវ
អ្ន កកំពុងទទួ លបានការស្ន ើ្ុំ កនុងករណីដែលអ្ន កចង់ចូលរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវមួ យ។ មុននឹងអ្ន កយល់ស្រពម
ចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ ្មាជិក/្មាជិកាមានក់ននស្រក ុមការងារ្ិកាស្រាវស្រាវស្ររវូ ដរនិយាយស្របាប់អ្នកនូ វ
បញ្ហាមួ យចំនួន្ដ ីពកា
ី រ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ។ សេនឹងនិយាយស្របាប់អ្នកនូ វ
a. កមម វរថុ និងសោលបំណងននការ្ិកាស្រាវស្រាវ
b. អ្វ ីដែលនឹងសកើរមានស ើងចំស េះអ្ន ក សៅខណៈកំពុងមានការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
c. រយៈសពលននការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះនឹងមាន និងរយៈសពលដែលសេស្ន ើ្ឲ្
ុំ យអ្ន កចូ លរ ួម។
d. ដនន កមួ យចំនួនននការ្ិកាស្រាវស្រាវដែលមានលកខ ណៈពិសាធន៍ (បញ្ហាដែលសេនឹងាកពិសាធន៍ ឬ
សធវ ើសរ្ត )៍
e. ហានិភ័យ ឬដនន កមួ យចំនួនននការ្ិកាស្រាវស្រាវដែលអាចនឹងបងក ការឈឺចាប់ែល់អ្នក ឬសធវ ើឲ្យអ្ន កមាន
អារមម ណម
៍ ិនស្រ្ួល ឬោមនផា្ុខភាព
f. អ្រថ ស្របសយាជន៍មួយចំនួនចំស េះអ្ន ក ឬអ្ន កសនេងសទៀរដែលអាចនឹងបានមកពីការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
g. ការពាបាល ឬទស្រមង់ពាបាលដែលអាចនឹងនដ លអ្
់ រថ ស្របសយាជន៍ែល់អ្នកជំនួ្ឲ្យការ្ិកាស្រាវស្រាវ
(ជសស្រមើ្នេងៗ)
h. ការកំណរ់អ្រត ្ញ្ហាណកមម មួយចំនួនចំស េះមនុ្េដែលសេស្ររវូ ដចករំ ដលក ឬស្របាប់ព័រ៌មានរប្់អ្នកបាន
i. អ្ំពីរសបៀបននភាព្មាារ់ និង្ិទធិឯកជន (ឯកជនភាព) រប្់អ្នកសលើព័រ៌មានរប្់ខល ួននឹងទទួ លបាន
ការការ រ។
សលើ្ពីសនេះ បុេគលិក្ិកាស្រាវស្រាវស្ររវូ ដរនិយាយស្របាប់អ្នកអ្ំពីព័រ៌មានខាងសស្រកាមសនេះ កនុងករណីដែលវា ក់ព័នធ
នឹងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
a. សបើអ្នកស្ររវូ ទទួ លបាន្ំណងណាមួ យ (ស្របាក់ ឬការពាបាលដនន កសវជជ ាស្ត្តសោយឥរេិរនលៃ ) កនុងករណីដែល
អ្ន ករងរបួ ្ានម សៅខណៈសពលដែលអ្ន ក្ថ ិរកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
b. កនុងករណីដែលអាចនឹងមានហានិភ័យ ឬអ្នត រាយដែលសយើងខ្ុម
ំ ិនែឹងែល់ឥ ូ វសនេះ ដរអាចនឹងសកើរមាន
ស ើងសៅសពលខាងមុខ
c. កនុងករណីមានសេរុនលដែលស្រក ុមអ្ន ក្ិកាស្រាវស្រាវអាចនឹងបញ្ឈប់អ្នកពីការចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវ
សនេះ
d. រនមៃ មួយចំនួនដែលស្ររវូ បង់ឲ្យអ្ន ក្ស្រមាប់ការចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
e. អ្វ ីដែលនឹងសកើរមានស ើង កនុងករណីដែលអ្ន កចង់បញ្ឈប់ការចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
f. សពលសវលាដែលសេនឹងស្របាប់អ្នកអ្ំពីេំសេើញ ឬលទធ នលលម ីៗដែលអាចនឹងបណា
ដ លឲ្យផាៃ្់បដ ូរចិរតអ្ំពី
ការចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ
g. ចំនួនមនុ្េដែលចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវ។
បន្ទាប់ពីសេបានស្របាប់អ្នកនូ វរាល់ព័រ៌មានខាងសលើសនេះសេើយ បុេគលិក្ិកាស្រាវស្រាវនឹងាក្ួ រអ្ន កថាសរើអ្នកចង់
ចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះឬយា៉ាងណា។ សបើអ្នកយល់ស្រពម សពលសន្ទេះបុេគលិក្ិកាស្រាវស្រាវនឹង្ុឲ្
ំ យអ្ន ក
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ចុេះេរថ សលខាសលើទស្រមង់ដបបបទសនេះ។ សេស្ររវូ ដរនដ លឲ្
់ យអ្ន កនូ វ្ំសៅទស្រមង់ដបបបទដែលបានចុេះេរថ សលខាសនេះា
ភាាផាាល់រប្់អ្នក។ សលើ្ពីសនេះដែរ អ្ន កនឹងទទួ លបាននូ វស្ចកដ ី្សងខ បាលាយលកខ ណ៍អ្កេរមួ យចាប់ាភាា
អ្ង់សេៃ ្។
អ្ន ក ឬអ្ន កបកដស្របផាាល់មារ់អាចនឹងសៅទូ រ្ពា សៅនលាទី ____________________ សវលាសមា៉ាង___________________ សៅ
សពលណាមួ យែដលអ្នកមាន
សំណូរ ឬចម� ល់��អំពី�រសិក�្រ�វ្រ�វ ឬអ� ីែដល្រត�វេធ� � ក��ងករណីែដលអ� ក�នរងរបួ ស��ម។ អ� ក
ឬអ� កបកែ្រប��ល់�ត់របស់អ�ក�ចេ�ទូ រស័ព�េ�គណៈក��ធិ�រមន� ីរ េពទ្យកុ�របូ សស��ន
ែដលទទួ លបន��ក�រអេង� តព��ល�មរយៈសលខ 617-355-7052 ៧០៥២ េប�អ�ក�នសំណួរ
ឬចម� ល់អំពីសទ
ិ � ិរបស់អ�កក��ង�ម�អ� កចូ លរ ួមសិក�្រ�វ្រ�វ��ក់។
អ្ន កមាន្ិទធិ្សស្រមចថាសរើអ្នកចង់ចូលរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះឬយា៉ាងណា។ វាស្រ្យ
័ សលើអ្នក។ អ្ន កអាច្សស្រមច
ថា អ្ន កមិនចង់ចូលរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះបាន។ អ្ន កអាច្សស្រមចចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ សេើយ
ឈប់សៅសពលណាក៏បាន។ សបើអ្នក្សស្រមចមិនចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ ឬកនុងករណីដែលអ្ន ក្សស្រមចចិរត
ឈប់ វ ញញ អ្ន កនឹងមិនខារបង់អ្រថ ស្របសយាជន៍មួយចំនួនដែលនឹងមាន្ិទធិទទួ លបានសន្ទេះសទ។ សោយមិនែល់អ្វីដែល
នឹងសកើរមានស ើងសៅសពលខាងមុខចំស េះបញ្ហាការ្សស្រមចិរតរប្់អ្នក វានឹងមិនផាៃ្់បដ ូរ វ ញធីដែលអ្ន កទទួ លបាន
ការពាបាលសោយបុេគលិកសទ ដរសបើអ្នក្សស្រមចចិរតចូលរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវស្រាវ វាអាចនឹងផាៃ្់បដ ូរេសស្រមាង
ពាបាលរប្់អ្នកបាន។
ការចុេះេរថ សលខាសលើឯការសនេះមានន័យថា អ្ន កបានយល់ ឬស្រជួរស្រាបចា្់អ្ំពកា
ី រ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះសេើយ។ សនេះ
មានន័យថា សេបាននិយាយស្របាប់អ្នកនូ វរាល់ព័រ៌មានខាងសនេះរ ួចរាល់សេើយ។ សបើអ្នកចុេះេរថ សលខសលើទស្រមង់ដបបបទ
សនេះ វាមានន័យថា អ្ន កយល់ស្រពមចូ លរ ួមកនុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះសេើយ។

អ� កចូ លរ ួម�អនីតិជន
_________________________
�លបរ �េច�ទ(ៃថ� ែខ �� ំ)

_______________________________________________________________________
របស់កុ�រ ឬេក�ងជំ ទង់ ែដលចូ លរ ួម(្របសិនេប��ន)

�រយល់្រពមរបស់អ�កចូ លរ ួម ឬ�រអនុ��តពី��បី� ឬ��ព��ល
________________________
�លបរ �េច� ទ(ៃថ� ែខ ��ំ)

_________________________________________________________________________
ហត� េល�អ� កចូ លរ ួមេពញវ �យ ��បី� ឬ��ព��ល

___________________________
ទំ�ក់ទំនេង�នឹងកុ�រ

________________________

_________________________________________________________________________

___________________________ េ

�លបរ �េច� ទ(ៃថ� ែខ ��ំ)

ហត� េល��ក្សី និងអ� កបកែ្រប��

��ះសេរសរ�អកសរពុម�

* ាកេីធាន្ទអ្េះអាងថា ពិធីាននការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះស្ររវូ បានសេពិពណ៌ន្ទស្របាប់សេើយៗអ្ន កចូ លរ ួមទទួ លបានការដណន្ទំស្របាប់ថា ពួ កសេ
អាចនឹងាក្ួ រ្ំណួរន្ទន្ទបាន
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