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លិខិតអនុ��តពីឪពុក��យេដើម្បីចូលរ ួមក��ង�រ្រ�វ្រ�វ
អ� ក្រត�វ�នេស� ើសុំេដើម្បីអនុ��តឱ្យកូ នអ� កចូ លរ ួមក��ង�រសិក�្រ�វ្រ�វ។ មុននឹងអ� កយល់្រពម
អ� កនឹង្រត�វ�នជ្រ�បជូ នឱ្យដឹងអំពីខ�ឹម�រសេង� បៃន�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះ។ ខ� ឹម�រសេង� បេនះ
�នព័ត៌�នសំ�ន់ៗ េដើម្បីជួយអ� កឱ្យយល់អំពីេហតុផល�េតើអ�កចង់
ឬមិនចង់ចូលរ ួម�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះ។
មុននឹងអ� កយល់្រពម អ� កអេង� ត្រត�វ្រ�ប់អ�កអំពី៖
(១) េ�លបំណង ដំេណើរ�រ និងរយៈេពលៃន�រ្រ�វ្រ�វ,
(២) ែផ� ក�មួ យែដល�នលក� ណៈពិេ�ធន៍,
(៣) �និភ័យ�មួ យែដល�ច្របេមើលេមើលេឃើញ �ពមិន្រស� ល និងអត�្របេ�ជន៍ៃន�រ្រ�វ្រ�វ,
(៤) នីតិ វ �ធី ឬដំេ�ះ្រ�យ�មួ យែដល�នអត�្របេ�ជន៍�ង,
(៥) រេបៀបរក��រស��ត់ និង
(៦) អ� ក�ែដល�ច�ក់ទង�នេ�េពលែដលអ� ក�នចម� ល់ �ក្យបណ�ឹង និង�ររងេ្រ�ះេផ្សងៗ។
េបើ�ក់ព័ន�្រតង់កែន� ង�មួ យ អ� កអេង� ត្រត�វ្រ�ប់អ�កផងែដរអំពី៖
(១) សំណងជំងឺចិត� ឬ�រព��លែផ� កេវជ� ��ស� �មួ យែដល�ន ្របសិនេបើ�នរបួ សេកើតេឡើង,
(២) លទ� �ព�ចេកើតេឡើងនូ វ�និភ័យែដលមិន�ច្របេមើលេមើលេឃើញ,
(៣) �លៈេទសៈេ�េពលអ� កអេង� ត�ចប�្ឈប់�រចូ លរ ួមរបស់អ�ក,
(៤) �រចំ�យបែន� ម�មួ យចំេ�ះអ� កឬកូ នរបស់អ�ក;
(៥) នឹង�នអ� �េកើតេឡើង្របសិនេបើអ�កសេ្រមចចិត�ប�្ឈប់�រចូ លរ ួមរបស់កូនអ� ក;
(៦)
េ�េពលែដលអ� កនឹង្រត�វ�ន្រ�ប់អំពី�ររកេឃើញថ� ីែដល�ចជះឥទ� ិពលដល់ឆន� ៈរបស់អ�កេដើម្បីអនុ
��តឱ្យកូ នអ� កចូ លរ ួម;
(៧) ចំនួនអ� កចូ លរ ួមក��ង�រសិក� និង
(៨) រេបៀបែដលអ� ក្រត�វផ� ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ព័ត៌�នេវជ� ��ស� របស់កូនអ� កស្រ�ប់�រសិក�។
�រចូ លរ ួមរបស់កូនអ� កេ�ក��ង�រ្រ�វ្រ�វេនះគឺ��រស� ័្រគចិត�
េហើយកូ នរបស់អ�កនឹងមិន្រត�វ�នពិន័យឬ�ត់បង់អត�្របេ�ជន៍េទ
្របសិនេបើអ�កបដិេសធមិនអនុ��តឱ្យកូ នអ� កចូ លរ ួម ឬសេ្រមចចិត�ប�្ឈប់។
�រចុះហត� េល�េលើឯក�រេនះ�នន័យ��រសិក�្រ�វ្រ�វ រ ួម� ំងព័ត៌�ន�ងេលើ
្រត�វ�នេរៀប�ប់ជូនអ� កេ�យ��ល់�ត់ េហើយអ� កស� ័្រគចិត�យល់្រពមអនុ��តឱ្យកូ នអ� កចូ លរ ួម។
្របសិនេបើអ�កយល់្រពមអនុ��តឱ្យកូ នអ� កចូ លរ ួម
អ� ក្រត�វ�នផ� ល់នូវច�ប់ចម� ងៃនឯក�រែដល�នចុះហត� េល�រ ួច�ល់
និងេសចក� ីសេង� ប��យលក� ណ៍អក្សរៃន�រ្រ�វ្រ�វ���អង់េគ� ស។
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សំណួរ?

្របសិនេបើអ�ក�នចម� ល់ �ក្យបណ�ឹង របួ ស ឬក� ី�រម� អំពី�រសិក�េនះ
អ� ក�ច�ក់ទងមក�ន់អ�កអេង� តេ�យេ្របើ្រ�ស់េលខទូ រស័ព�ែដល�នេ�ក��ងខ� ឹម�រសេង� បៃន�រសិក�
្រ�វ្រ�វេនះ។ ្របសិនេបើអ�ក�នសំនួរ�ក់ទងនឹងសិទ�ិរបស់កូនអ� កក��ង�ម�អ� កចូ លរ ួមក��ង�រ្រ�វ្រ�វ
ឬ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ បណ�ឹង ឬ�រ្រព� យ�រម� ��
ែដលអ� កមិន�ន�រម� ណ៍�អ� ក�ចពិ�ក��មួ យអ� កអេង� ត�ន
សូ ម�ក់ទងមក�រ ��ល័យគណៈកម� �រពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វ្រកមសីលធម៌េលើ�រ្រ�វ្រ�វ (IRB)
ៃនវ �ទ���ន�កលវ �ទ�ល័យយូ�ហ៍ �មរយៈេលខទូ រស័ព�
ឬ�សយ��នអុីែម៉លេ�ក��ងេសចក� ីសេង� ប��យលក� ណ៍អក្សរៃន�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះ។

________________________

េ��ះកូ ន
________________________
________________________
________________________
េ��ះឪពុកឬ��យ/��ព��ល ហត� េល�ឪពុកឬ��យ/��ព��ល ៃថ� ែខ��ំ

________________________
ទំ�ក់ទំនងរ�ងកុ�រនិងឪពុកឬ��យ/��ព��ល
ខ��ំសូមអះ�ង� ខ��ំពិត��នវត� �ន�អ� កបកែ្របក��ងអំឡ
� ងេពលៃនដំេណើរ�រចុះកិច�្រពមេ្រព�ង
ស្រ�ប់�រសិក�្រ�វ្រ�វេនះ។ ខ��ំសូមប��ក់� ខ��ំ�នសមត� �ព និងជំ�ញែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់្រគប់្រ�ន់
េដើម្បីផ�ល់នូវ�របកែ្របរ�ង��របស់ឪពុកឬ��យ/��ព��ល និង��អង់េគ� ស។
�មរយៈ�រចុះហត� េល�េលើសំណុំែបបបទេនះ ខ��ំសូមអះ�ង�
ខ��ំ�នផ� ល់នូវ�របកែ្របេ�យេពញេលញមួ យនូ វ�រ��ស់ប�ររ�ងអ�
�
ក្រ�វ្រ�វែដលទទួ ល�ន�រ្រពមេ្រព�ង
និងឪពុកឬ��យ/��ព��លរបស់អ�កចូ លរ ួម អស់ពីសមត� �ពរបស់ខ��ំពិតែមន។

________________________
េ��ះអ� កបកែ្រប
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________________________
ហត� េល�របស់អ�កបកែ្រប

Time Consent Process Completed: ______________ AM/PM
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________________________
ៃថ� ែខ��ំ
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