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သေု တသနတတင္ ပါ၀ငရန္ မိဘထမွံခြင ့္  ပဳြ်က္ 

 

သေု တသေေလလ့ာမတူတင္ သင ့္သာားသမ ား ပါဝင္ေ ဆာင္ငြက္ြ န္အတတက္္ သင္ က့္ ေု တာင္ ားဆ ရုျ ခင္ ား   ဖစ္ပါသည္။ သေငေဘာမတမူ  သေု တသေ 

အက္ဥ်္ ားခ် ်ဳပ္ ို သင ့္အာား ေ ပားထာားရပါမည္။ သေု တသေတတင္ သင ့္သာားသမ ားအာား ပါဝင္ေ စ္လ သုည္ ေ့အၾက္ာင္ ားရင ္ားမာ်ား သ ႔ုမဟုတ္ 

မပါဝင္ေ စ္လ သုည ့္ ေအၾက္ာင္ ားရင္ ားမာ်ားက္  ုောားလေသေဘာေ ပါက္္ေ စ္မည ့္ အဓ က္ အခက်္အ လက္ ်ာားက္  ု ဤအက္ဥ်္ ားခ် ်ဳပ္ပြင္  

ေ ဖာ ္  ပထာားရပါမည္။ 

  

သေငေဘာမတမူ  ေ လလ့ာသကူ္ သင္ အ့ာား ေ အာက္ပါ အခက်္အ လက္ ာ်ားက္ ေု   ပာ  ပထာားရမည္- 

(i) သေု တသေ၏ ရည္သြယ္ခက်္္၊ လုပထံ  ုားလပုနည္ ား    င္  ့သေု တသေ၏ ၾက္ာခ်  ေ္၊  

(ii) ေ လလ့ာသေု တသန္ ပ်ဳေ ေေသာ လပုထံ ိုားလပုနည္ ားမာ်ား၊ 

(iii) သေု တသေတတင္ ၾက္ ံ်ဳေ တတ႕    ငုေည္  ့ေ ဘားအ   ရာယ္ ာ်ား၊ အခက္အ ခမဲာ်ား   င္  ့အက္်  ်ဳားေ က္ာ်းဇူားမာ်ား၊  

(iv) အက္်  ်ဳားအ မတြ        ငုေည ္ ့အ ခာားေည္ ားလမ္ ားမာ်ား သ ႔ုမဟတု္ က္သုမႈမာ်ား၊  

(v) သင္ က့္ ယ္ု္ေ ရားက္ ယု္ြ ာ အခက်္အ လက္ ာ်ားက္  ုသ မ္ ားစ္ည္ ားမည္ ေ့ည္ ားလမ္ ားမာ်ား   င္  ့ 

(vi) ေ မားခခေ္ ားမာ်ား၊ တ ငုၾက္ာားမာ်ား   င္  ့ထ ခ ကု္ဒဏ္ြာရရ  မႈမာ်ား  ဖစ္ပါက္ ဆည္က္ေယ္ြမည္ သ့မူာ်ား။  

 

ေ လလ့ာသကူ္ လ အုပ္လ်င္ သင္ က့္  ုေ အာက္ပါအခက်္ ာ်ား ေ   ပာ  ပထာားရမည္-  

(i) အောတရျ ဖစ္ပါက္ ရရ        ငုေည္  ့ေ လ ာ် ္ေ ၾက္ားမာ်ား   င္  ့ေ ဆားဝါားက္ထု ံ ုားမာ်ား၊  

(ii) ႀက္ ်ဳတင သ ရ  ဘ ဲၾက္ ံ်ဳေ တတ႕    ငုေည္  ့ေ ဘားအ   ရာယ္ ာ်ား၊  

(iii) သင္ သ့ာားသမ ား၏ ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြက္ ႈက္  ုေ လလ့ာသကူ္ ရပြေ္႔    ငုေည္  ့ေအ  ခေအေမာ်ား၊   

(iv) သင္  ဖစ္္ေ စ္၊ သင ့္သာားသမ ား  ဖစ္္ေ စ္ ေ ောက္ထ ပ္ ို န္္ ်   ငု ည္  ့ေအ  ခေအေမာ်ား၊  

(v) သင္ သ့ာားသမ ား၏ ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြက္ ႈက္  ုရပြေ္႔ရေ္ သငဆ ံ ုား  ဖတ္ ိုက္္လ င်္ ၾက္ ံ်ဳရမည္ ေ့အ  ခေအေမာ်ား၊  

(vi) သင္ သ့ာားသမ ား၏ ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြက္ ႈက္  ုခခင ့ ္ ပ်ဳရေ္ သင ့္စ္ တဆ  ၵက္  ုေအ  ပာင ္ားအလ ဲ  ဖစ္္ေ စ္    ငုေည္  ့

အသစ္္ေ တတ႕ရ  ခက်္ ာ်ား ေအၾက္ာင္ ား သင ့္အာား ေ   ပာမည္ အ့ခ်  ေ၊္  

(vii) သေု တသေတတင္ ပါ၀ငေည္  ့လေူအရအတတက္္    င ့ ္

(viii) သင္ သ့ာားသမ ား၏ က္ေ်္ ားမာေ ရားဆ ငုြာ အခက်္အ လက္ ာ်ားက္  ုသေု တသေတတင္ အသ ံ ုား  ပ်ဳရန္္ ိုအပေည ့ ္

သင ့္ခခင ့္  ပ်ဳခက္်္ေ ပားရေ္ ေည္ ားလမ္ ား။  

 

သေု တသေတတင္ သင္ သ့ာားသမ ား၏ ပါ၀င္ေ ဆာင္ငြက္ ႈသည္ စ္ တဆ  ၵေအလာ်က္္  ဖစ္ေည။္ သင ္သ့ာားသမ ားက္  ုပါ၀ငြေ္   ငင္ ားဆ  ု ခင္ ား 

သ ႔ုမဟတု္ ရပြေ္႔ရေ္ ဆ ံ ုား  ဖတ္  ခင္ ားအတတက္္ သင္ သ့ာားသမ ားအာား ဒဏ္္႐ို ုက္္  ခင္ ား သ ႔ုမဟတု္ ခစံ္ာားခခင္ မ့ာ်ား ဆ ံ ုား႐ံိုႈား  ခင္ ားတ ႔ု 

မရ  ပါ။ ယ္ခစု္ာခ် ်ဳပ္ ို လက္ လတထ  ိုား   ခင္ ား  ဖင ့္ အထက္ပါ အခက်္အ လက္ ာ်ားအပါအဝင္ သေု တသေေအၾက္ာင္ ား သင္ အ့ာား 

ေ   ပာၾက္ာား  ပ ားေ ၾက္ာင္ ား၊ သင ့္သာားသမ ား ပါဝင္ေ ဆာင္ငြက္ြေ ္သငစ္္ တဆ  ၵေအလာ်က္္ ေသဘာတညူ ေ ၾက္ာင ္ား 

ေသသာတညူ   ခင္ ား  ဖစ္ပါသည္။ သင္ သ့ာားသမ ားက္  ုပါ၀င္ေ ဆာင္ငြက္က္ခင ့္ေ ပားရေ္ ေသဘာတညူ  ပါက္ လက္ လတထ  ိုားထာားသည္  ့

ဤစ္ာင္ရက္စာတမ္ ား    င ္တ့တက္ အဂၤလ ပဘာသာ  ဖင္  ့ေ ရားသာားထာားသည္  ့သေု တသေ အက္ဥ်္ ားခ် ်ဳပ္ ို သင ့္အာား ေ ပားထာားရပါမည္။  
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ေ မးစရာမ်ား ရိ ပွါသလား။ 

ေ မားစ္ရာမာ်ား၊ ေမက္ေ်ပ ူမာ်ား၊ ထ ခ ုက္ဒဏ္ြာရရ  မႈမာ်ား သ ႔ုမဟတု္ စ္ ာုးရ မ ႈမာ်ားရ   ပါက္ သေု တသေ အက္ဥ်္ ားခ် ်ဳပ္ပြင္ ေ ရားထာားသည္  ့

ဖုေ္ ားေပံတ ာ်ားအတ ငု္ ား ေ လလ့ာသထူသံ ႔ု ဆည္က္ေယ္္     ငုပါသည္။ သေု တသေတတင္ သင ့္သာားသမ ား၏ ပါ၀ငပတေ က္က္ခင ့္    င ့္ ပတေက္ၿပ ား 

ေ မားစ္ရာမာ်ားရ  လ င်္  ဖစ္္ေ စ္၊ ေ လလ့ာသ ူ  င ့္ ေမတဆားေ   ခ  ားလ သုည္  ့ေ မားခခေ္ ားမာ်ား၊ ေမက္ေ်ပ ႈမ်ာား၊ သ ႔ုမဟတု္ 

စ္ ာုးရ မ ႈမာ်ားရ   လ င်္  ဖစ္္ေ စ္ သေု တသေ အက္ဥ်္ ားခ် ်ဳပ္ ပြင္ ေ ရားထာားသည္  ့ဖုေ္ ားေပံတ္ သ ႔ုမဟတု္ အ ားေ မားလအ တ ငု္ ား အဖဖဲ႕အစ္ည္ ားဆ ငုြာ 

Utah တက္သၠ လု္   ပန္္သေံ  ုားသပ္ေ ရား ဘတုအ ဖဖဲ႕႐ိုံုား (University of Utah Institutional Review Board Office) ထသံ ႔ု ဆည္က္ေယ္္ေ ပားပါ။ 

 
 
________________________ 

ေက္လားငယ္အ မည္ 

 
 
________________________    

မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသအူမည္ 

 
 
________________________    

မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသလူက္ လတ္ 

 
 
________________________    

ေ ေ႔ဖစ္ ဲ

 
 
________________________ 

ေက္လားငယ္္    င္  ့မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသ ူေ တာ ္စ္ပပံ  ု

ဤသေုတသေအတတက္္ ေသဘာတခူခင္  ့ ပ်ဳခက်္ြယ္သူည ့္ က္ာလအတတင္ ား က္တ   ္ ပုေည္ စ္က္ာား  ပေအျ ဖစ္ြလ ခဲသ့သ္ ို အတည္  ပ်ဳပါသည္။ 

မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသ၏ူ ဘာသာစ္က္ာား   င ့္ အဂၤလ ပဘာသာစ္က္ာားတ ႔ုက္  ုဘာသာ  ပန္ဆ ိုေ ပား    ငုြေ္ လ အုပ္ေ သာက္တ မ္ ားက္င် ႈမာ်ားက္  ု

က္တ   ္ ပုအရသအခင်္ ား  ပည္ မ့ သည္ေ ၾက္ာင ္ား အတည္  ပ်ဳပါသည္။ ေသဘာတခူခင္  ့ ပ်ဳခက်္ြယ္ေူ သာ သေု တသ    င ့ ္

သေု တသေတတငပါဝငေူ၏ မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသတူ ႔ုအၾက္ာား အ ပန္အလ ေ္ေ   ပာဆ မုႈက္  ုက္တ   ္ ပုအ ခစ္မ္ ားရ  သမ  ်တ က္ ်ပည္ စ့္ ံခုစ္ာ 

စ္က္ာား  ပေအျ ဖစ္္ေ ဆာင္ငြက္ခဲေ့ ၾက္ာင္ ား ယ္ခစု္ာင္ရက္္ ို လက္ လတ္ေ ရားထ ာုးလက္်္ က္တ   ္ ပုအတည္  ပ်ဳပါသည္။ 

 
 
________________________    

စ္က္ာား  ပေ္ေ ဆာင္ငြက္ေ ူ၏အမည ္

 
 
________________________    

စ္က္ာား  ပေ္ေ ဆာင္ငြက္ေ ူ၏လက္ လတ္ 

 
 
________________________    

ေ ေ႔ဖစ္ ဲ

 

 

မ တခက်္္- ဒတု ေယ္  မာက္္ မ ဘအတတက္္ ေ အာက္ပါလက္ လတထ  ိုားရေ္ေ ေရာက္  ုIRB က္ ေမတာင ္ားဆ လု င်္   ဖည ့္တသင္ ားရေ္ မလ အုပပါ။  

 
 
________________________    

ဒတု ေယ္  မာက္္ မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသအူမည္ 

 
 
________________________    

ဒတု ေယ္  မာက္္ မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသ ူလက္ လတ္ 

 
 
________________________    

ေ ေ႔ဖစ္ ဲ
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________________________ 

ေက္လားငယ္္    င ့္ ဒတု ေယ္  မာက္္ မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသ ူ  င ့္ ေ တာ စ္္ပပံ  ု

 

ေ အာက္ပါေအၾက္ာင ္ားရင္ ားေ ၾက္ာင ့ ္ဒတု ေယ္  မာက္္ မ ဘ/အပုထ ေ္ ားသထူမံ  ခခင္  ့ ပ်ဳခက္်္ေ တာင ္ား၍ မရပါ (45 CFR 46.408 

ေအ  ခေအေ   င ့ ္သက္ဆ  ိုင္ေ သာ အခက္်္ ို အမ ေ္  ခစ္ပါ)- 

 

 မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသ ူတက္ည္ယ္္ပ္န္ောား  ခင္ ား။ 

 မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသကူ္  ုမသ ရ    ခင္ ား။ 

 မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသကူ္ က္တ မ္ ားက္င် ႈမရ    ခင္ ား။ 

 မ ဘ/အုပထ ေ္ ားသကူ္  ုဆည္က္ေယ္ြ န္အဆေင   ပ ခင္ ား။ 

 ေက္လားငယ္္ ို အုပထ ေ္ ားေ စ္ာင ့္ေ ရ ာက္ြ န္အတတက္္ မ ဘတစ္္ဥ ားသာလ င်္ ဥေပဒအရတာဝန္ယူထာား  ခင္ ား။ 


