
Stanford 
University 

ការ្រពមេ្រព ងចូលរមួសិក ្រ វ្រ វ  
Khmer (Cambodia) 

TEM‐C‐5Khmer 

  

File:   rev11-a   09/19    1 ៃន 3 

េ កអ្នក្រតវ នេស្ន ើសុឱំ ចូលរមួក៉ងការសិក ្រ វ្រ វ។ ចំណងេជើងៃនការសិក េនះគឺ៖ 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

ព័ត៌ នសំ ន់ស្រ ប់ការសិក េនះ្រតវ នផ្ដល់ឱ េ កអ្នក។ មនុេ កអ្នកយល់្រពម អ្នកេសុើបអ 
េង្កត្រតវែត្រ ប់េ កអ្នកអពំី (i) េ លបណំង នតីិ វធិី និងរយៈេពល្រ វ្រ វ (ii) នតីិវធិីេផ ងៗ 

មួយែដល បទពិេ ធន៍ (iii) និភយ័ែដល ចេ្រ ងទុក មនុេ យសមេហតុផល ពមិន យ្រសល 
និងអត្របេ ជន៍ៃនការសិក ្រ វ្រ វេផ ងៗ មួយ (iv) នីតិវធិី ឬការព លែដល នជេ្រមើសេផ ង 
េទ តែដល នផល្របេ ជន៍ សកា្ដ នពុលេផ ងៗ នងិ (v) េតើ ពេជឿទុកចតិ្តនងឹ្រតវ នរក ៉ ងដូចេម្ដច 
និង (vi) ការេ្របើ្រ ស់ពត័៌ ន ឬសំ កជីវ ្រស្ត របស់េ កអ្នក េពលអ គត។ 
 
េ ទីកែន្លងែដល ចអនុវត្ត ន អ្នកេសុើបអេង្កត្រតវែត្រ ប់េ កអ្នកផងែដរអពំី (i) 
សំណងឬការព ល ង េវជ្ជ ្រស្ត មួយែដល ច ន ្របសនិេបើ នរបួស ្ន មេកើត នេឡើង (ii) 
ព ចេកើត ន ន ិភយ័ែដលមនិ ចេ្រ ងទុក ន (iii) ្ថ ន ព េ េពលអ្នកេសុើបអ 

េង្កត ចបញប់ការចូលរមួរបស ់េ កអ្នក (iv) តៃម្ល នបែន្ថម មួយចំេ ះេ កអ្នក (v) 
េតើ នប ្ហ អ្វខ្ល ះេកើតេឡើង េបើេ កអ្នកសេ្រមច ចិត្តឈបចូ់លរមួ (vi) េ េពល ែដលេ កអ្នកនងឹ 
ទទួល នការជូនដំណឹងអពំលីទ្ធផលថ្មីែដល ច នផលប៉ះ ល់ដលឆ់ន្ទ ៈរបស់េ កអ្នក ក៉ងការចូលរមួ និង 
(vii) េតើ ន្រប ពលរដ្ឋប៉ុ ្ម ន ក់ នឹងចូលរមួក៉ងការសិក េនះ (viii) ការេ្របើ្រ សស់ំ កជីវ ្រស្ត រប 
ស់េ កអ្នក េដើម ីផលចំេណញ ង ណិជ្ជកម្ម (ix) េតើេ កអ្នកនងឹទទួល នការជូនដំណឹង 
អំពលីទ្ធផល្រ វ្រ វរបស់េ កអ្នកឬេទ (x) េតើការ្រ វ្រ វ ចរមួបញល ការេរ បចំែហ ន ងំមូល ម 
លំ បល់ំេ យ នឬេទ នងិ (xi) េតើពត័៌ នអំពកីារ្រ វ្រ វ្រតវ ន ឬនងឹ្រតវ ន កប់ញនស្រ ប់ការ 
ក់បញលេ ក៉ងបញ្ជ ី កល ង ងគ្លនីិកឬេទ។ 

 
្របសនិេបើេ កអ្នកយល់្រពមចូលរមួ េ កអ្នក្រតវ នេគផ្តល់ជូនឯក រថតចម្លងែដល នចុះ 
ហត្ថេល  នងិេសចក្តសីេង្ខប សរេសរ យលក្ខណ៍អក រអំពកីារសិក ្រ វ្រ វ។ 
 
្របសនិេបើេ កអ្នក នសណួំរ ក្ត ី រម្ភ ឬការត មួយអពំីការសិក ្រ វ្រ វ នីតិវធិី នភិ័យ 
និងផល្របេ ជន៍ ឬកម្ម វធិីព លេ ះ េ កអ្នកគួរ កសួរ  

េវជ្ជបណ្ឌ ិតពធិកីារ ___________________________  

េ កអ្នក ច ក់ទង ត់/ ងឥឡវេនះ ឬេពលេ្រកាយេទ ត មរយៈេលខ ______________________ 

្របសនិេបើេ កអ្នកមនិេពញចតិ្តចំេ ះរេប ប ែដលការសិក េនះ្រតវ នអនុវត្ត ឬេបើេ កអ្នក នក្ត ី ម្ភ 
ការត មួយ ឬក៏សំណួរទូេ  អពំីការសកិ ្រ វ្រ វ ឬសិទ្ធិរបស់េ កអ្នកេ ម កម្មវត៉អំ 
ពីការសកិ ្រ វ្រ វេនះ សូម ក់ទងមកគណៈកម្មការ្រតតពនិិត ៃន ្ថ បន័េស្តនហ្វត (IRB) េដើម ពីិ ក  
មួយបុគ្គលែដល នជូនពត័៌ ន ែដល ្រកមុអ្នកសកិ ្រ វ្រ វឯក ជ មរយៈេលខ៖ (650)-723-5244 

ឬេ ទូរស័ព្ទឥតគតិៃថ្ល មរយៈេលខ៖ 1-866-680-2906 ។ េ កអ្នកក៏ ច សរេសរេ កាន់ សយ ្ឋ ន៖ 
Stanford IRB, Stanford University, 1705 El Camino Real, Palo Alto, CA 94306. 

ការចូលរមួរបស់េ កអ្នកក៉ងការសិក ្រ វ្រ វេនះ គឺេ យស្ម ័្រគចិត្ត េហើយេ កអ្នកនងឹមនិ្រតវ ន  
ក់េ សទណ្ឌ  ឬ តប់ង់ផល្របេ ជន៍ ្របសិនេបើេ កអ្នកបដិេសធមិនចូលរមួ ឬសេ្រមចចិត្តឈប ់ចូលរមួ។  
 
ការចុះហត្ថេល េលើឯក រេនះ នន័យ ការសិក ្រ វ្រ វេនះ ន បប់ញលពត័៌ ន ងេលើ 
្រតវ នពពិណ៌ ជូន េ កអ្នកេ យ ្ទ ល់ ត់ និង នន័យ េ កអ្នកយល់្រពមចូលរមួេ យស្ម ័្រគចតិ្ត។  
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________________________________      ____________      __________________________________      ____________ 

     ហត្ថេល អ្នកចូលរមួ                កាលបរេិច្ឆទ               ហត្ថេល ក ី                    កាលបរេិច្ឆទ 
(ឧ ហរណ៍ បគុ្គលកិ អ្នកបកែ្រប ្ទ ល់ ត់ ស ជិក្រគ រ) 

Signature of Participant                     Date                  Signature of Witness                             Date 
                                                                             (e.g., staff, interpreter, family member) 

 
 

លិខិតេស្ន ើសុំសិទ្ធ ិស្ត ីពីកម្មវត៉ ឬបំណងពិេ ធន៍ 
 

ក៉ង ម អ្នកចូលរមួសិក ្រ វ្រ វ ្ន ក់ េ កអ្នក នសិទ្ធិដូច ងេ្រកាមេនះ។  

សិទ្ធិ ងំេនះ្រតវ ប់បញល ប៉ុែន្តមនិ្រតវ នកំណត់េទ នូវសិទ្ធអិ្នកចូលរមួដូច ៖ 

 សិទ្ធិទទួល នព័ត៌ នអពំី្របេភទ នងិេ លបំណងៃនការេធ្វពិេ ធន៍  

 សិទ្ធិទទួល នការពន ល់អពំនីីតិវធិី េដើម ីឱ េ រព មការេធ្វពិេ ធន៍េវជ្ជ ្រស្ត  នងិឱសថ 

ឬឧបករណ៍ មួយ េដើម ីេ្របើ្រ ស់  

 សិទ្ធិទទួល នការពណ៌ អពំី ពមនិ យ្រសល នងិ នភិ័យរបស់អ្នកចូលរមួេ យសម 

េហតុផលែដល្រតវ នរពឹងទុក  

 សិទ្ធិទទួល នការពណ៌ អពំីអត្របេ ជន៍ចំេ ះកម្មវត៉ ឬបំណងេ យសមេហតផុល 

ែដល្រតវ នរពឹងទុក ្របសនិេបើ ចអនុវត្ត ន 

 សិទ្ធិទទួល នការផ ព្វផ យអំពីជេ្រមើស ឱសថ ឬឧបករណ៍សមរម មួយ ែដល ច នផ 

ល្របេ ជនច៍ំេ ះកម្មវត៉ឬ បំណង និភ័យ នងិអត្របេ ជន៍ កព់ន័្ធ របសពួ់កេគ  

 សិទ្ធិទទួល នព័ត៌ នអពំមីេធ យៃនការព ល ងេវជ្ជ ្រស្ត  េបើអ្នក ន មួយចំេ ះកម្មវត៉ 

ឬបំណងេនះ េ្រកាយពី ការេធ្វពិេ ធន៍ េបើ នប ្ហ ស៉្រគ ្ម ញ្រតវេកើត នេឡើង  

 សិទ្ធិទទួល នឱកាសេដើម ី កសួរសំណួរែដល ក់ពន័្ធនឹងការេធ្វពិេ ធនឬ៍នតីិវធិី ែដល កព់ន័្ធ   

 សិទ្ធិទទួល នការ្រ ប់ឱ ដឹង ការ្រពមេ្រព ងចូលរមួក៉ងការេធ្វពិេ ធន៍េវជ្ជ ្រស្ត  ច្រតវ ន 

េគដកេចញ្រគប់េពលេវ  េហើយកម្មវត៉ ឬបំណងេនះ ចឈបប់ន្តដំេណើរការចូលរមួេ  

យពុបំ៉ះ ល់ដល់ផល្របេ ជន៍េឡើយ  

 សិទ្ធិទទួល នឯក រថតចម្លងទ្រមង់ែបបបទអពំកីារ្រពមេ្រព ងែដល នចុះហត្ថេល  នងិកាលបរេិច្ឆទ 

និង  
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 សិទ្ធិទទួល នឱកាសេដើម ីសេ្រមចចតិ្រពមេ្រព ង ឬកម៏និ្រពមេ្រព ងចំេ ះការេធ្វពិេ ធន៍េវជ្ជ ្រស្ត  

េ យ ្ម នការេធ្វ អន្ត គមន៍ពកី ្ត េ្របើក ្ល ំង ការលួចបន្ល  ំការេ កបេ ្ឆ ត ឬការបំភន័្ត  ការបង្ខតិបង្ខ ំ 

ការយកេ យេ្របើក ្ល ងំ ឬការេ្របើឥទ្ធពិលយក្របេ ជន៍ចំេ ះការសេ្រមចចិត្តកម្មវត៉ ឬបំណង។  
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