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កិច្រពមេ្រព ងេដើម ីចូលរ ួមក៉ ងការ្រ
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វ្រ

អ្ន ក្រតវ នេស្ន ើសុំឱ ចូ លរ ួមក៉ ងការសិក ្រ វ្រ វ។ មុននឹងអ្ន កយល់្រពម
អ្ន កនឹង្រតវ នជ្រ បជូ នឱ ដឹងអំពីខ្លឹម រសេង្ខ បៃនការសិក ្រ វ្រ វេនះ។ ខ្ល ឹម
នព័ត៌ នសំ ន់ៗ េដើម ីជួយអ្ន កឱ យល់អំពីេហតុផល េតើអ្នកចង់
ឬមិនចង់ចូលរ ួមការសិក ្រ វ្រ វេនះ។

វ
រសេង្ខ បេនះ

មុននឹងអ្ន កយល់្រពម អ្ន កអេង្ក ត្រតវ្រ ប់អ្នកអំពី៖
(១) េ លបំណង ដំេណើរការ និងរយៈេពលៃនការ្រ វ្រ វ,
(២) ែផ្នក មួ យែដល នលក្ខ ណៈពិេ ធន៍,
(៣) និភ័យ មួ យែដល ច្របេមើលេមើលេឃើញ ពមិន្រសល និងអត្របេ ជន៍ៃនការ្រ វ្រ វ,
(៤) នីតិ វ ិធី ឬដំេ ះ្រ យ មួ យែដល នអត្របេ ជន៍ ង,
(៥) រេប បរក ការស ្ង ត់ និង
(៦) អ្ន ក ែដល ច ក់ទង នេ េពលែដលអ្ន ក នចម្ង ល់ ក បណ្ដឹង និងការរងេ្រ ះេផ ងៗ។
េបើ

ក់ព័ន្រតង់កែន្ល ង មួ យ អ្ន កអេង្ក ត្រតវ្រ ប់អ្នកផងែដរអំពី៖
(១) សំណងជំងឺចិត្ត ឬការព
លែផ្ន កេវជ្ជ ្រស្ត
មួ យែដល ន ្របសិនេបើ នរបួ សេកើតេឡើង,
(២) លទ្ធ ព ចេកើតេឡើងនូ វ និភ័យែដលមិន ច្របេមើលេមើលេឃើញ,
(៣) កាលៈេទសៈេ េពលអ្ន កអេង្ក ត ចបញ ប់ការចូ លរ ួមរបស់អ្នក,
(៤) ការចំ យបែន្ថ មេផ ងេទ តរបស់អ្នក,
(៥) នអ្វ េកើតេឡើង េបើសិន អ្ន កសេ្រមចចិត្តបញ ប់ការចូ លរ ួម
(៦) េ េពលែដលអ្ន កនឹង្រតវ ន្រ ប់អំពីការរកេឃើញថ្មី
ែដល ចប៉ះ ល់ដល់ឆន្ទ ៈរបស់អ្នកក៉ ងការចូ លរ ួម,
(៧) មនុស ប៉ុ ្ម នអ្ន កនឹងចូ លរ ួមក៉ ងការសិក និង
(៨) រេប បែដលអ្ន ក្រតវការផ្ត ល់សិទ្ធិេ្របើ្រ ស់ព័ត៌ នេវជ្ជ ្រស្ត របស់អ្នកស្រ ប់ការសិក ។

ការចូ លរ ួមរបស់អ្នកេ ក៉ ងការ្រ វ្រ វេនះ គឺ ការស្ម ័្រគចិត្ត េហើយអ្ន កនឹងមិន្រតវ នពិន័យ
ឬ ត់បង់អត្របេ ជន៍ មួ យេឡើយ ្របសិនេបើអ្នកបដិេសធមិនចូ លរ ួម ឬសេ្រមចចិត្តបញ ប់ការចូ លរ ួម។
ការចុះហត្ថ េល េលើឯក រេនះ នន័យ ការសិក ្រ វ្រ វ ្រពម ំងព័ត៌ ន ងេលើ
្រតវ នេរ ប ប់្រ ប់អ្នកេ យ ្ទ ល់ ត់ េហើយអ្ន ក នយល់្រពមចូ លរ ួមេ យស្ម ័្រគចិត្ត។
្របសិនេបើអ្នកយល់្រពមចូ លរ ួម
អ្ន កនឹង្រតវ ន្របគល់ជូននូ វឯក រចម្ល ងែដល នចុះហត្ថ េល ចំនួនមួ យច ប់
និងខ្ល ឹម រសេង្ខ បអំពីការសិក ្រ វ្រ វ
អង់េគ្ល សចំនួនមួ យច ប់។
សំណួរ?
្របសិនេបើអ្នក នចម្ង ល់ ក បណ្ដឹង របួ ស ឬក្ដ ី រម្ភ អំពីការសិក េនះ
អ្ន ក ច ក់ទងមកកាន់អ្នកអេង្ក តេ យេ្របើ្រ ស់េលខទូ រស័ព្ទែដល នេ
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ក ្រ វ្រ វេនះ។ ្របសិនេបើអ្នក នចម្ង ល់ ក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់អ្នក
ឬ្របសិនេបើអ្នក នចម្ង ល់ ក បណ្ដឹង ឬក្ដ ី រម្ភ
ែដលអ្ន ក ន រម្ម ណ៍ អ្ន កមិន ចពិ ក
មួ យអ្ន កអេង្ក ត ន
េ
េ

កអ្ន ក
យេ្របើ្រ
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អ្ន កចូ លរ ួមក៉ ងការ្រ

វ្រ

ចទំ ក់ទំនងមកការ ិ ល័យគណៈកម្ម ការពិនិត េឡើង វ ិញនូ វ្រកមសីលធម៌េលើការ្រ វ្រ
ស់េលខទូ រស័ព្ទ ឬ សយ ្ឋ នអុីែម៉លេ ក៉ ងខ្ល ឹម រសេង្ខ បៃនការសិក ្រ វ្រ វេនះ។

___________________________
េ ្ម ះអ្ន កចូ លរ ួម

___________________________
ហត្ថ េល អ្ន កចូ លរ ួម

វេនះ

វ (IRB)

___________________________
ៃថ្ង ែខ ្ន ំ

ខ៉ ំសូមអះ ង
ខ៉ ំពិត
នវត្ត ន អ្ន កបកែ្របក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលៃនដំេណើរការចុះកិច្រពមេ្រព ង
ស្រ ប់ការសិក ្រ វ្រ វេនះ។ ខ៉ ំសូមប ្ជ ក់ ខ៉ ំ នសមត្ថ ព
និងជំ ញែដល្រតវការ ំ ច់្រគប់្រ ន់ េដើម ីផ្ដល់នូវការបកែ្របរ ង
របស់អ្នកចូ លរ ួម
និង
អង់េគ្ល ស។ េ យចុះហត្ថ េល េលើសំណុំែបបបទេនះ ខ៉ ំសូមអះ ង
ខ៉ ំ នផ្ដ ល់នូវការបកែ្របេ យេពញេលញមួ យ
ស្រ ប់កិច្ចសន្ទ រ ងអ្ន ក្រ វ្រ វែដលទទួ លកិច្រពមេ្រព ង និងអ្ន កចូ លរ ួម
អស់ពីសមត្ថ ពរបស់ខ៉ ំពិតែមន។

____________________________ ____________________________ ___________________________
េ ្ម ះអ្ន កបកែ្រប
ហត្ថ េល អ្ន កបកែ្រប
ៃថ្ង ែខ ្ន ំ
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