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FOOTER FOR STUDY TEAM USE ONLY 
IRB Template Version: 21Jan19 

Time Consent Process Completed:  ______________ AM/PM 

☐ Check here if time requirement is N/A 

Additional Notes: 
 
 

 

በምርምር ውስጥ ለመሳተፍ ፈቃድ 
 

በምርምር ጥናት እንዲሳተፉ እየተጠየቁ ነው። ከመስማማትዎ በፊት የምርምር ጥናቱ ማጠቃለያ ሊሰጥዎት ይገባል። ይህ ማጠቃለያ ጥናቱን 
መቀላቀል የሚፈልጉበትን ወይም የማይፈልጉበትን ምክንያት እንዲረዱ የሚረዳዎ ቁልፍ መረጃ ይኖረዋል። 
  
 ከመስማማትዎ በፊት መርማሪው ስለሚከተሉት ነገሮች መንገር አለበት፡-  

(i) የጥናቱ ዓላማዎች፣ ሂደቶች እና የቆይታ ጊዜ;  
(ii) ማንኛውም የሙከራ የሆኑ ሂደቶች;  
(iii) በምክንያታዊነት የሚገመቱ አደጋዎች፣ አለመመቸት እና የጥናቱ ጥቅሞች፣  
(iv) ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አማራጭ ሂደቶች ወይም ሕክምናዎች;  
(v) ምስጢራዊነት እንዴት እንደሚጠበቅ; እና 
(vi) ጥያቄዎች፣ ቅሬታዎች እና ጉዳቶች ሲኖሩ ማንን ማነጋገር እንዳለብዎ። 

 
አስፈላጊ ከሆነ፣ መርማሪው ስለሚከተሉት ነገሮች መንገር አለበት፡-  

(i) ጉዳት ከደረሰ ማንኛውም የሚገኝ ማካካሻ ወይም የሕክምና እንክብካቤ;  
(ii) ሊገመቱ የማይችሉ አደጋዎች የመከሰት እድል;  
(iii) መርማሪው ተሳትፎዎን ሊያቆም የሚችልበት ሁኔታ;  
(iv) ለእርስዎ ተጨማሪ ወጪዎች; 
(v) መሳተፍ ለማቆም ከወሰኑ ምን ይከሰታል;  
(vi) ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆንዎን ሊነኩ ስለሚችሉ አዳዲስ ግኝቶች መቼ እንደሚነገርዎ;  
(vii) በጥናቱ ውስጥ ምን ያህል ሰዎች ይሳተፋሉ; እና 
(viii) የሕክምና መረጃዎን ለጥናቱ እንዴት መጠቀምን መፍቀድ እንዳለቦት። 

 
በዚህ ጥናት ውስጥ ያለዎት ተሳትፎ በፈቃደኝነት ነው፣ እና ለመሳተፍ ፈቃደኛ ካልሆኑ ወይም ለማቆም ከወሰኑ ጥቅማጥቅሞችን አያጡም ወይም 
አይቀጡም። ይህንን ሰነድ መፈረም ማለት ከላይ ያለውን መረጃ ጨምሮ ጥናቱ በቃል ተገልጾልዎታል እና እርስዎ ለመሳተፍ በፈቃደኝነት 
ተስማምተዋል ማለት ነው። ለመሳተፍ ከተስማሙ፣ የዚህ ሰነድ የተፈረመ ቅጂ እና በእንግሊዝኛ የተጻፈ የምርምር ማጠቃለያ ሊሰጥዎ ይገባል።  
 
ጥያቄዎች? 
በዚህ ጥናት ላይ ጥያቄዎች፣ ቅሬታዎች፣ ጉዳቶች ወይም ስጋቶች ካሉዎት የፅሁፍ የጥናት ማጠቃለያ ውስጥ ያሉትን ስልክ ቁጥሮች በመጠቀም 
መርማሪውን ማነጋገር ይችላሉ። እንደ ጥናት ተሳታፊ ያለዎትን መብቶችን በሚመለከት ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ከመርማሪው ጋር መወያየት 
ይቻላሉ ብለው የማይገምቷቸው ጥያቄዎች፣ ቅሬታዎች ወይም ስጋቶች ካሉዎት፣ የጽሑፍ ጥናት ማጠቃለያው ጋር ያለውን ስልክ ቁጥር ወይም 
የኢሜል አድራሻ በመጠቀም እባክዎን የተቋማዊ ግምገማ ቦርድ ጽ/ቤትን ያግኙ።  

 
 

_____________________________  
የተሳታፊው ስም 

 
 

_____________________________  
የተሳታፊ ፊርማ 

 
 

____________________________  
ቀን 

 
 
 
 
 
 
 
ለዚህ የምርምር ጥናት፡ የስምምነት ሂደት በሚቆይበት ጊዜ እንደ አስተርጓሚ መኖሬን አረጋግጣለሁ። ብቁ መሆኔን እንዲሁም ተሳታፊው 
በሚናገረው ቋንቋ እና በእንግሊዘኛ መካከል ለመተርጎም የሚያስችሉ ችሎታዎች እንዳሉኝ አረጋግጣለሁ። ይህንን ቅጽ በመፈረም ስምምነቱን 
በሚረከበው ተመራማሪ እና በተሳታፊው መሃል ለተደረጉ የቃላት ልውውጥ በተቻለኝ መጠን ሙሉ እና የተሟላ ትርጓሜ እንዳቀረብኩ 
አረጋግጣለሁ። 
 
 
_____________________________  

 
 
_____________________________  

 
 
____________________________  
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የአስተርጓሚ ስም የአስተርጓሚ ፊርማ ቀን 

 


