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رضایت لپارهد ګډون  پھ څیړنھ کې  
تاسو تھ باید د ، ئوکړ ھموافق تاسې مخکې لھ دې چې .کیږي غوښتنھ لپاره اخیستلو برخھ  کې مطالعھ پھ څیړنې د څخھ تاسولھ  

پوه شئ  الملونودا لنډیز باید کلیدی معلومات ولری تر څو تاسو سره مرستھ وکړی چی پھ ھغو  لنډیز وړاندی شی. څیړنې د مطالعې
.ولې تاسې غواړئ پھ دې مطالعھ کې ګډون وکړئ او یا و نھ کړئ  

پھ اړه ووایی: وکړئ، پلټونکی باید تاسو تھ ددېموافقھ مخکې لھ دې چې   

i.  ،پھ اړه. د څیړنې د مودې او کړنالرېموخې 
ii. تجربوی وی. ھره یوه کړنالره کومھ چې 
iii. ټېڅیړنې ګاو د  ل د پام وړاحتمالی خطرونھ، ستونزېھر ډو. 
iv. ډول احتمالی ګټورې بدیلې کړنالرې یا د حل الرېھر. 
v. .محرمیت بھ څنګھ وساتل شی 
vi.  څوک بھ د پوښتنو، شکایتونو او بندیانو پھ اړه اړیکھ ټینګوی.او 

  :ھمدارنګھ د دی پھ اړه ووایی چېباید تاسو تھ  یچیرتھ چې پلی کیږي،  پلټونک

i.  پیښیږی.ھره موجوده معاوضھ یا طبی درملنھ کھ چیرتھ زخم 
ii. پھ اړه د ناڅاپھ خطرونو امکان. 
iii.  ګډون ودروی. ای شی ستاسېڅیړونکی کید کلھ چېپھ اړه ھغھ حالتونھ د 
iv. تھ درکړل شوی. ھر ھغھ لګښتونھ چې تاسې 
v. نو څھ کیږی. کھ تاسې پریکړه وکړئ چې ګډون مو ودروئ 
vi. لیوالتیا اغیزمنھ کړی. ستاسې کولو کېی کوم چی کیدی شی پھ ګډون دنو پھ اړه وویل شتاسو تھ د نوو مون کلھ چې 
vii. ؛ اوبھ څومره خلک وی پھ مطالعھ کې 
viii.  ورکوئ اجازه څنګھ تھ کارولو ومعلومات طبیو خپلد  لپاره مطالعې د تاسو. 

او کھ تاسې ګډون نھ کوئ یا پریکړه وکړئ چې نور یې ودروئ نو تاسې نھ ، ېد پھ خپلھ خوښھ ستاسو ګډون پھ دی څیړنھ کې
مطالعھ د پورتنیو معلوماتو پھ  لیک کول پھ دی مانا دی چی د څیړنې.ددی سند السدرول کیږي څخھ ېاو نھ مو  ګټ کیږئمجازات 

ٻاست کھ تاسو موافق  .پھ کې ګډون وکړئ خپلھ خوښھبھ شفاھی توګھ تشریح شوی او دا چې تاسو موافق یاست چې پھ تاسو تھ شمول 
 لنډیز درکړل شی. د څیړنې يپھ انګلیسی ژبھ لیکل شو کاپی او السلیک کړل شوینادو یو اس چی ګډون وکړئ نو تاسې تھ باید د دې

 ؟پوښتنې

لیکل شوی  یا د دې څیړنې پھ اړه اندیښنې لرئ تاسې کولی شئ لھ پلټونکی سره د څیړنې لنډیز کې ونھکھ تاسو پوښتنې، شکایتونھ، ټپ
توګھ د خپلو حقونو پھ اړه پوښتنې لرئ، یا کھ  ګډونکونکی پھ ونکیسو د څیړکھ تا .رو پھ کارولو سره اړیکھ ټینګھ کړئټیلیفون شمی

مھربانی وکړئ د  کولی، کی سره بحث نھ شئ ورباندېلھ څیړون فکرکوئ تاسې پوښتنې، شکایتونھ او اندیښنې لرئ کومې چې تاسې
 . دفتر سره اړیکھ ونیسئ ادارې بورډ لیکل شوې څیړنې لنډیز کې د ټیلیفون شمیری یا بریښنا پتی پھ کارولو سره د  بیاکتنې

                                                                                                               

 نیټھ                              د ګډون کونکي السلیک                                 نومد ګډون کونکي 
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زه تصدیق کوم  .وم حاضر توګھ پھ ژباړونکی د پھ موده کی پروسې رضایت د لپاره مطالعې څیړنې دې د زه چې کوم تصدیق زه
پھ السلیک کولو سره زه  ددی فورمې اړین مھارتونھ لرم. د ژباړېچی زه وړتیا لرم او د ګډون کونکو د ژبو او انګلیسی تر منځ 

 .ېپوره ژباړه وړاندی کړ سره د تبادلېوړتٻا نځ می پھ غوره تصدیق کوم چی د پلټونکی د رضایت حاصلولو او ګدون کونکی تر م

 

                                                                                                               

 نیټھ                              د ګډون کونکي السلیک                                 د ګډون کونکي نوم

 

 


