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 للمشاركة في بحث أبویة موافقة

قبل الموافقة ، یجب اعطائك ملخص للدراسة البحثیة. یجب أن یحتوي ھذا الملخص على المعلومات األساسیة  دراسة بحثیة.یتم سؤالك للمشاركة في 
 إلي ھذه الدراسة طفلك انضمامترغب أو ال ترغب في  التي قدلمساعدتك على فھم األسباب 

 قبل أن توافق، یجب أن یخبرك الباحث حول:

I.  ،؛وإجراءات وفترة البحثأھداف 
II. أي إجراءات تجریبیة؛ 
III.  ،مضایقات أو أي مخاطر متوقعة ً  البحث؛ فوائد وأیضا
IV.  ذات فائدة؛بدیلة أي إجراءات أو معامالت محتملة  
V. سیتم االحتفاظ بالسریة؛ و یةكیف 
VI.  وى واإلصاباتاوالشك، لألسئلةَمن یمكن االتصال بھ. 

 ن یخبرك الباحث حول:أ، یجب في حالة التقدیم

I.  حدثت إصابة؛ إذاو معالجة طبیة أأي تعویضات متوفرة 
II. حدوث المخاطر المتوقعة؛ احتمالیة 
III.  ن یقوم الباحث فیھا بوقف مشاركتك؛أالظروف التي یمكن 
IV.  ؛اضافیة لك او لطفلكأي تكالیف 
V.  عن المشاركة؛ طفلك فاققررت ای إذاماذا یحدث 
VI.  ؛طفلك لمشاركةدیدة التي قد تؤثر على استعدادك خبارك حول األشیاء الجإمتى سیتم 
VII. عدد الناس التي ستكون في الدراسة؛ و 
VIII.  الطبیة في الدراسة. لى السماح لھ باستخدام بیانات طفلكإكیف تحتاج 

التوقیع على قررت التوقف. أو  طفلك مشاركةرفضت  إذا إمتیازاتو خسارة أتعرضك للعقوبة  ولن یتمتطوعیة، مشاركة في ھذا البحث ھي  طفلكمشاركة 
وافقت  إذا. طفلك بھا مشاركةبشكل تطوعي على  وأنت توافقفھا لك بشكل شفوي، باألعلى، تم وصن الدراسة البحثیة، شاملة المعلومات أھذه الوثیقة یعنى 

 للبحث باللغة اإلنجلیزیة. وتلخیص مكتوب، یجب علیك تقدیم نسخة موقّعة من ھذه الوثیقة طفلك مشاركةعلى 

 أسئلة؟

رقام الھواتف في ملخص الدراسة أتصال بالباحث باستخدام و أشیاء تقلقك حول ھذه الدراسة، فیمكنك اإلأو إصابات، أو شكاوى، أكان لدیك أسئلة،  إذا
نھ یمكنك مناقشتھا مع أ وال تشعرو أشیاء تقلقك أو شكاوى أكان لدیك أسئلة،  إذاو أكمشارك في البحث،  كان لدیك أسئلة بخصوص حقوق طفلك إذاالمكتوب. 

ة لكتروني الموجود في ملخص الدراسو عنوان البرید اإلأعن طریق استخدام رقم الھاتف  المراجعة للمؤسسةالباحث، فمن فضلك اتصل بمكتب ھیئة 
 المكتوب.

 

________________________ 

 اسم الطفل                

 
________________________    

 التاریخ                 

 
________________________    

         ولي األمرتوقیع الوالد / 

 
________________________    

              ولي األمراسم الوالد/  
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________________________ 

 صلة القرابة بالطفل             

 الترجمة لتوفیر الالزمة المھارات ولدي مؤھل أنني أؤكدكما . البحثیة الدراسة ھذه على الموافقة عملیة مدة طوال فوري كمترجم حاضراً  كنت أنني أؤكد 
 الذي الباحث بین للتبادلومكتملة  ةكامل الترجمة الفوریة قدمت أنني أؤكد النموذج ھذا على التوقیعب. اإلنجلیزیة واللغة ولي األمرلوالد / ا لغة بین الفوریة
 بأفضل حال قدر استطاعتي. ،و الوالد / ولي األمر  الموافقة على حصل

 

 IRBھام : ال یجب تضمین خانات التوقیع التالیة الخاصة بالوالد / الوالدة االخر اال اذا تم طلبھا من 

 

 

 

 

 

________________________ 

 التاریخ

 

 

 

________________________ 

الوالد / الوالدة / ولي األمر االخر توقیع   

 

________________________ 

 اسم الوالد / الوالدة / ولي األمر االخر


