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 للمشاركة في بحث أبوية موافقة

لمعلومات لخص على اقبل الموافقة ، يجب اعطائك ملخص للدراسة البحثية. يجب أن يحتوي هذا الم دراسة بحثية.يتم سؤالك للمشاركة في 

 إلي هذه الدراسة طفلك انضمامترغب أو ال ترغب في  التي قداألساسية لمساعدتك على فهم األسباب 

 قبل أن توافق، يجب أن يخبرك الباحث حول:

I.  ،؛وإجراءات وفترة البحثأهداف 

II. أي إجراءات تجريبية؛ 

III.  ،البحث؛ فوائد وأيضا  مضايقات أو أي مخاطر متوقعة 

IV.  ذات فائدة؛بديلة أي إجراءات أو معامالت محتملة  

V. سيتم االحتفاظ بالسرية؛ و يةكيف 

VI.  وى واإلصاباتاوالشك، لألسئلةَمن يمكن االتصال به. 

 ن يخبرك الباحث حول:أ، يجب في حالة التقديم

I.  حدثت إصابة؛ إذاو معالجة طبية أأي تعويضات متوفرة 

II. حدوث المخاطر المتوقعة؛ احتمالية 

III.  ن يقوم الباحث فيها بوقف مشاركتك؛أالظروف التي يمكن 

IV.  ؛اضافية لك او لطفلكأي تكاليف 

V.  عن المشاركة؛ طفلك فاققررت اي إذاماذا يحدث 

VI.  ؛طفلك لمشاركةديدة التي قد تؤثر على استعدادك خبارك حول األشياء الجإمتى سيتم 

VII. عدد الناس التي ستكون في الدراسة؛ و 

VIII.  الطبية في الدراسة. لى السماح له باستخدام بيانات طفلكإكيف تحتاج 

قررت و أ طفلك مشاركةرفضت  إذا إمتيازاتو خسارة أتعرضك للعقوبة  ولن يتمتطوعية، مشاركة في هذا البحث هي  طفلكمشاركة 

بشكل  فقوأنت توا، فها لك بشكل شفويباألعلى، تم وصن الدراسة البحثية، شاملة المعلومات أالتوقيع على هذه الوثيقة يعنى التوقف. 

للبحث  كتوبوتلخيص م، يجب عليك تقديم نسخة موقّعة من هذه الوثيقة طفلك مشاركةعلى وافقت  إذا. طفلك بها مشاركةتطوعي على 

 باللغة اإلنجليزية.

 أسئلة؟

هواتف في رقام الأم تصال بالباحث باستخداو أشياء تقلقك حول هذه الدراسة، فيمكنك اإلأو إصابات، أو شكاوى، أكان لديك أسئلة،  إذا

 و أشياءأى و شكاوأكان لديك أسئلة،  إذاو أكمشارك في البحث،  كان لديك أسئلة بخصوص حقوق طفلك إذاملخص الدراسة المكتوب. 

و أقم الهاتف رعن طريق استخدام  المراجعة للمؤسسةنه يمكنك مناقشتها مع الباحث، فمن فضلك اتصل بمكتب هيئة أ وال تشعرتقلقك 

 ة المكتوب.لكتروني الموجود في ملخص الدراسعنوان البريد اإل

 

________________________ 

 اسم الطفل                

________________________ 

 صلة القرابة بالطفل             

 

________________________    

 التاريخ                 

 

________________________    

         ولي األمرتوقيع الوالد / 

 

________________________    

              ولي األمراسم الوالد/  
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 الالزمة المهارات ديول مؤهل أنني أؤكدكما . البحثية الدراسة هذه على الموافقة عملية مدة طوال فوري كمترجم حاضرا   كنت أنني أؤكد 

 ةكامل الترجمة الفورية دمتق أنني أؤكد النموذج هذا على التوقيعب. اإلنجليزية واللغة ولي األمرلوالد / ا لغة بين الفورية الترجمة لتوفير

 بأفضل حال قدر استطاعتي. ،و الوالد / ولي األمر  الموافقة على حصل الذي الباحث بين للتبادلومكتملة 

 

 IRBهام : ال يجب تضمين خانات التوقيع التالية الخاصة بالوالد / الوالدة االخر اال اذا تم طلبها من 

 

 

________________________ 

 صلة القرابة بالطفل             

 

 (:CFR 46.408 45) ، الحالة على ينطبق واحد أي من التحقق يرجى) ألنه الثاني ولي األمر/  الوالد من إذن على الحصول يمكن ال

 .متوفى ولي األمر/  الوالد 

 .معروف غير ولي األمر/  الوالد 

 .كفؤ غير األمر ولي/  الوالد 

 معقول بشكل متوفر غير األمر ولي/  الوالد 

 الطفل وحضانة رعاية عن القانونية المسؤولية يتحمل فقط الوالدين أحد 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 التاريخ

 

 

 

________________________ 

رالوالد / الوالدة / ولي األمر االخ توقيع   

 

________________________ 

 اسم الوالد / الوالدة / ولي األمر االخر


