
 Page 1 of 3 
Burmese / Short Form Consent / March 2012 Version 3 
 

အဂၤလိပ္စကားမေျပာသူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္းခ်ဳံ႕ ပံုုစံ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုုင္ရာ 

လုုပ္ငန္းစဥ္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား   

 
 
 

 ဘာသာျပန ္တစ္ဦးသည္ သူ သိုု႔မဟုုတ ္သူမ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ေရးသားခ်က ္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္သက္ဆုုိင္သည့္ 

ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ အျပည့္အ၀အဂၤလိပ္ဗားရွင္းပုုံစံ JHM IRB သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင ္တစ္ခုုအား 

ဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က ္လုုပ္ငန္းစဥ္အား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ႏွင္ ့သက္ဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ 

ဘာသာစကား ႏွစ္မဳိ်းစလံုုးအား ကြ်မ္းက်င ္တတ္ေျမာက္သ ူတစ္စုုံတစ္ဦးမွ သက္ေသျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန ္

ဆုုိသူသည္လည္း သက္ေသအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုုင္ပါသည္။  

 

 ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ ေလ့လာမႈအား အက်ဥ္းခံဳ်႕ ပုုံစံ သေဘာတ ူခြင့္ျပဳခ်က္တြင ္လက္မွတ ္ေရးထိုုးရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 သက္ေသ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သူသည္ အက်ဥ္းခံဳ်႕ ပုုံစံ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က ္ႏွင့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က ္ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ 

အျပည့္အ၀အဂၤလိပ္ဗားရွင္းပုုံစံ JHM IRB သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္္တိုု႔တြင ္လက္မွတ္ေရးထိုုးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးမည့္သူ သည္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ အျပည့္အ၀အဂၤလိပ္ ဗားရွင္းပုုံစံ JHM IRB 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္တြင ္လက္မွတ ္ေရးထိုုးရမည္ျဖစ္သည္။ 

 

 ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ ေလ့လာမႈသည္ ရက္စြဲတပ္၊လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ အက်ဥ္းခဳံ်႕ ပုုံစံ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က ္

မိတၳဴတစ္ခု ုႏွင့္ ရက္စြဲတပ္၊လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က ္ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ အျပည့္အ၀အဂၤလိပ္ဗားရွင္းပုုံစံ 

JHM IRB သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင ္(သက္ေသျဖစ္သ ူႏွင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသ ူတိုု႔မွ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္) 

မိတၳဴတစ္ခု ုတိုု႔အား ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။  

 

 ရက္စြဲတပ္၊လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျပီးျဖစ္ေသာ အျပည့္အ၀ အဂၤလိပ္ ဗားရွင္းပုုံစံ JHM IRB 

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မူလေဖာင ္ႏွင့္အတ ူရက္စြဲတပ္၊လက္မွတ ္ေရးထိုုးထား ေသာ မူလ အက်ဥ္းခဳံ်႕ ပုုံစံ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က ္

တိုု႔အား ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ၏ သုုေတသန ျပဳမႈမွတ္တမ္းအတြင္း ဖိုုင္တြဲျပဳ သိမ္ိးဆည္းထားေပမည္။ အကယ္၍ 

သင့္ေတာ္လွ်င ္မိတၳဴမ်ားအားလည္း ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ ၏ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာမွတ္တမ္းအတြင္း 

ဖိုုင္တြဲျပဳသိမ္းဆည္းထားေပမည္။ 
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အဓိက စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳသူ - ______ 

ေလွ်ာက္လႊာ နံပါတ္ - ______ 

ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ - 

______ 

 

သုုေတသနျပဳမႈတြင္ ပါ၀င္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ 

 

သုုေတသန ေလ့လာမႈတစ္ခုုတြင ္ပါ၀င္ရန ္သင့္အား ေတာင္းဆုုိဖိတ္ၾကားမႈျပဳပါသည္။ သင္မွ ပါ၀င္ရန ္သေဘာတူခြင့္ျပဳ ခ်က္ေပးျခင္း 

မတိုုင္မီွတြင ္စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳသူတစ္ဦးမွ သင့္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ တိုု႔ႏွင္ ့ပတ္သက္သည္မ်ားကို ုေျပာျပရမည္ျဖစ္ 

ပါသည္ -  
 

i. ဤသုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ၾကာခ်ိန္ကာလ၊ 
 

ii. စမ္းသပ္ေလ့လာမႈျဖစ္သည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွန္သမ်ွ၊ 
 

iii. သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ၏ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳတင္ေတြ႕ ျမင္ႏိုုင္ျခင္းမရွိသည့္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ား၊ 

မသက္မသာခံစားရမႈမ်ား ႏွင္ ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ 
 

iv. အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုုင္ေျခရွိသည့္ အျခားေရြးခ်ယ္ႏိုုင္ေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သိုု႔မဟုုတ ္ကုုသမႈမ်ား မွန္သမ်ွ၊ ႏွင့္  
 

v. မည္မ်ွ လွိ်ဳ႕၀ွက္ေစာင့္ထိန္းမႈရွိစြာ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။  

 

အကယ္၍ က်ိဳးေၾကာင္းသက္ဆုုိင္မႈရွိလွ်င ္စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳသူသည္ သင့္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိုု႔ႏွင္ ့ပတ္သက္သည္မ်ားကိုုလည္း 

ေျပာျပရမည္ျဖစ္သည္ -  
 

i. အကယ္၍ ထိခိုုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င ္ရရွိႏိုုင္မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ သိုု႔မဟုုတ ္ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ ကုုသမႈ မွန္သမ်ွ၊ 
 

ii. ၾကိဳတင္သိျမင္ႏိုုင္ျခင္းမရွိေသာ အႏၱရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုုင္ေျခမ်ား၊  
 

iii. စုုံစမ္းစစ္ေဆးသူမွ သင္၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ရပ္တန္႔မႈျပဳေကာင္းျပဳႏိုုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ 
 

iv. သင့္ထံသိုု႔ ထပ္ေပါင္းထည့္သည့္ ကုုန္က်စရိတ္မ်ားမွန္သမ်ွ၊ 
 

v. သင္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအား ရပ္တန္႔ပစ္ရန ္ဆုုံးျဖတ္ခဲ့လွ်င ္မည္သည္တိုု႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုုင္ေၾကာင္း၊ 
 

vi. သင္၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုုမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေကာင္းရွိႏိုုင္သည့္ အသစ္ေသာ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိမႈမ်ား မွန္သမ်ွအား 

မည္သည့္ အခ်ိန္တြင ္သင့္ထံသိုု႔ေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္  
 

vii. ေလ့လာမႈအတြင္း ပုုဂၢိဳလ ္ဦးေရမည္မ်ွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ 
 

viii. ေဆးေပးခန္းဆုုိင္ရာ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ားအတြက ္- U.S. ဥပေဒအရ ဤေဆးေပးခန္းဆုုိင္ရာ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈ၏ 

ရွင္းလင္းခ်က ္အား www.ClinicalTrials.gov တြင ္ရရွိႏိုုင္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆုုိဒ ္တြင္ သင္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း 

ထုုတ္ေဖာ္မႈျပဳႏိုုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ုထည့္သြင္းထားမည္ မဟုုတ္ေပ။ အမ်ားဆုုံးအေနႏွင္ ့ရလဒ္မ်ား၏ အက်ဥ္းခဳံ်႕ 

ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုုကိုုသာ ၀က္ဘ္ဆုုိဒ္တြင ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ျပင္ ဤ၀က္ဘ္ဆုုိဒ္သိုု႔ မည္သည့္အခ်ိန ္

တြင ္မဆုုိ သင ္ရွာေဖြ ၀င္ေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။  

 

အကယ္၍ သင္သည္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန ္သေဘာတူညီလွ်င ္ဤစာရြက္စာတမ္း၏ လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ မိတၳဴေကာ္ပီတစ္ေစာင ္ႏွင္ ့

သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ အက်ဥ္းခဳံ်႕ ေရးသားခ်က္တစ္ေစာင္တိုု႔အား သင ္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။  

 

ဤသုုေတသနႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္တြင ္ေမးခြန္းမ်ားတစ္စုုံတစ္ရာရွိလွ်င ္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုုိ (အမည္)______ ထံ (ဖုုန္းနံပါတ)္ 

______ သိုု႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳေကာင္းျပဳႏိုုင္ပါသည္။   

 

သုုေတသန အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအျဖစ္ ပါ၀င္မည့္သင့္အတြက ္သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ ္အကယ္၍ 

သင္ထိခုုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င ္မည္သိုု႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုုိသည္ႏွင္ ့ပတ္သက ္သည္မ်ားကို ုေမးျမန္းရန ္(အမည္)______ ထ ံ

(ဖုုန္းနံပါတ)္ ______ သိုု႔ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳေကာင္းျပဳႏိုုင္ပါသည္။ 

http://www.clinicaltrials.gov/
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ဤသုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈအတြင္း သင္၏ ပါ၀င္မႈသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္ျပီး၊ သင္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက ္မႈ ျပဳရန ္ျငင္းဆုုိမႈ 

သိုု႔မဟုုတ ္ပါ၀င္မႈအားရပ္တန္႔ပစ္ရန္ဆုုံးျဖတ္မႈတိုု႔ေၾကာင္ ့ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရမည္မဟုုတ္သလို ုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအားလည္း သင ္

ဆုုံးရႈံးသြားမည္ မဟုုတ္ေပ။  

 

ဤစာရြက္စာတမ္းအားလက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္းအားျဖင္ ့အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င ္သုုုုေတသနေလ့လာမႈႏွင္ ့ပတ္သက ္

သည္တိုု႔အား သင့္ထံသိုု႔ ႏႈတ္ျဖင္ ့ရွင္းလင္းေျပာျပျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွင္ ့သင္သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန ္သေဘာ 

တ ူေၾကာင္း ဆုုိလိုုျခင္းျဖစ္သည္။  

 
 ________________________________________   ______________ 

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ၏ လက္မွတ ္      ေန႔စြဲ/အခ်ိန ္

 
________________________________________   ______________ 

သက္ေသေဆာင္ရြက္သူ၏ လက္မွတ ္     ေန႔စြဲ/အခ်ိန ္

 


