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د ګډون لپاره د والدینو اجازه پھ څیړنھ کې  
 تاسې چې ېلھ د ېمخک .ن لپاره خپل ماشوم تھ اجازه ورکړۍد ګډو د یوې څیړنې پھ مطالعې کې چېږی کٻلھ تاسو څخھ غوښتل 

 دا لنډیز باید کلیدي معلومات ولري تر څو تاسو سره مرستھ وکړي شی. مطالعې لنډیز وړاندې د تاسو تھ باید د څیړنې، ۍوکړ ھموافق
.پھ دې مطالعھ کې ګډون وکړئ او یا و نھ کړئ ماشوم ولی تاسې غواړئ ستاسې چې پھ ھغو الملونو پوه شئ چې  

:ې باید تاسو تھ ددې پھ اړه ووایئخکې لھ دې چې موافقھ وکړئ، پلټونکم  

i. پھ اړه. اود څیړنې د مودې کړنالرې، موخې 
ii. ھره یوه کړنالره کومھ چې تجربوي وې. 
iii. ھر ډول د پام وړاحتمالې خطرونھ، ستونزې او د څیړنې ګټې. 
iv. ھرډول احتمالې ګټورې بدیلې کړنالري یا د حل الري. 
v. ؛ اواو محرمیت بھ څنګھ وساتل شی 
vi.  ټینګھ کړو پھ اړه اړیکھ د پوښتنو، شکایتونو او ټپونو باٻدلھ چا سره. 

  :ھمدارنګھ د دی پھ اړه ووایی چېږي،  پلټونکي باید تاسو تھ کٻ يچیرتھ چې پل

i. ا طبی درملنھ کھ چٻرتھ زخم پیښیږيھره موجوده معاوضھ ی. 
ii. .د ناڅاپھ خطرونو امکان 
iii. ګډون ودروی. ای شی ستاسېدکٻ ھغھ حالتونھ کلھ چې څیړونکي 
iv. تھ درکړل شوی. ھر ھغھ لګښتونھ چې تاسو ٻا ستاسو ماشوم 
v. ږی.کٻنو څھ  وکړئ چې ګډون مو ودروئپریکړه  کھ تاسې 
vi. کې ستاسی لیوالتیا اغیزمنھ کړيپھ ګډون کولو  ای شيدکٻ چېکوم  و تھ د نوو موندنو پھ اړه وویل شيتاس کلھ بھ. 
vii.  کې بھ څومره خلک ويپھ مطالعھ. 
viii.  ورکوئ اجازه څنګھ تھ کارولو ومعلومات طبیماشوم د  خپلد  لپاره مطالعې د تاسو. 

 وم تھ د ګډون کولو اجازه نھ ورکوئ یا پریکړه وکړئخپل ماش وم ګډون رضاکارانھ دی، او کھ تاسېستاسو د ماش کېپھ دی څیړنھ 
چې د  دی سند السلیک کول پھ دی مانا دی د او نھ یی لھ ګټو څخھ کمیږی. کٻږیماشوم نھ مجازات  چې نور یی ودروئ نو ستاسې

خپل ماشوم تھ  چېتاسو موافق یاست  چېد پورتنیو معلوماتو پھ شمول تاسو تھ بھ شفاھی توګھ تشریح شوی او دا  مطالعھ څیړنې
نو تاسی  خپل ماشوم تھ د ګډون اجازه ورکړئ چېکھ تاسو موافق یاست  ګډون وکړی. کېپھ رضاکارانھ توګھ پھ  چې اجازه ورکړئ

 تھ باید د دی اسنادو یو السلیک کړل شوی کاپی او پھ انګلیسی ژبھ لیکل شوی د څیړنی لنډیز درکړل شی.

 پوښتنې:

لیکل شوی  کېلنډیز  کي سره د څیړنېلھ پلټون کھ تاسو پوښتنې، شکایتونھ، ټپیان یا د دی څیړنې پھ اړه اندیښنې لرئ تاسې کوالی شئ
حقونو پھ اړه پوښتنې  پھ توګھ د خپل ماشوم د کېګډونکون کېکھ تاسو د څیړون .ره اړیکھ ټینګھ کړئرو پھ کارولو سټیلیفون شمی

سره بحث نھ شئ ورباندې کولی،  کېلھ څیړون تاسی فکرکوئ چېکومی  لرئ، یا کھ تاسی پوښتنې، شکایتونھ او اندیښنې لرئ
دفتر ادارې  بیاکتنې ارولو سره د اوتا پوھنتون دپھ ک ریښنا پتېد ټیلیفون شمیرې یا ب کېلنډیز  مھربانی وکړئ د لیکل شوې څیړنې

 .یکھ ونیسئسره اړ
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 د ماشوم نوم

 

 نیټھ  د والدینو/ ولی السلیک    د والدینو نوم/ ولی

 

 اړیکھ سره د ماشوم د والدینو/ ولی

 

 زه تصدیق کوم .وم حاضر توګھ پھ کیژباړون د کېپھ موده  پروسې رضایت د لپاره مطالعې څیړنې دې د زه چې کوم تصدیق زه
پھ السلیک کولو  دې فورمې د اړین مھارتونھ لرم. او د ماشوم د والدینو/ ولی د ژبې او انګلیسی تر منځ د ژباړې زه وړتیا لرم چې

سره د تبادلې پوره  تر منځ مې پھ غوره وړتیا د والدینو/ ولی کید رضایت حاصلولو او ګدون کون کید پلټون چېسره زه تصدیق کوم 
 .ژباړه وړاندې کړې

 

  نیټھ  السلیک کېد ژباړون    نوم کېد ژباړون

 

 

 


