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သုေ တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈတစ္ခုတတင္ ပါဝငရန္ သင္ အ့ာားေ မတ ာရပခံေ နျခင္ ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤေ လလ့ာမႈ၏ အမည္မာ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________ 

ဤေ လလ့ာမႈအတတက္ အဓိကအခ်ကအ လက္်ာားကု ိ သင္ အ့ာား ေ ပားအပ္ေ နျခင္ ား ျဖစ္ပါသည္။သင္ ေသဘာတူညီ ျခင္ ားမျပဳမီ စံ္ုစ္မ္ ားစ္စ္္ေ ဆားသူက (၁) 

ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈ၏ရည္ညရယ္ခ်က္်ာား၊ လုပငန္ ားစ္ဥ္်ာား်ားႏ  င္  ့ၾကာ ျမင္ သ့ည္  ့အခ်နိကာလ (၂) စ္မ္ ားသပ္ေ လလ့ာေ နဆဲ ျဖစ္္ေ သာ မညသည္  ့

လုပငန္ ားစ္ဥကု မိဆု (ိ၃) ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈ၏ အက် ိ ဳားသင္  ့ေအၾကာင္ ားသင္  ့ႀကိတဳငခန္႔မ န္ ား ်ားႏ  ိငု္ေ သာ စစ္န္႔စ္ာားရမႈမ်ာား၊ မသက္သာ ျဖစ္ရမႈမ်ာား်ားႏ  င္  ့

အက် ိ  ားေ က်ားဇူားမ်ာား(၄)  ျဖစ္္ ်ားႏ ိ ငု္ေ  ျခရ ိေ သာ အက် ိ ဳား ျဖစ္စ္ြန္ ားေ စ္သည္  ့အျခာားေ ရ ားခ်ယ္စရာ လုပငန္ ားစ္ဥ္်ာား သု ႔ိမဟုတ္ ကုသမႈမ်ာား၊ (၅) လ ် ိ ဳ႕ဝ  ကြ ာားရ ိမႈကု မိညသု ႔ိ 

ထနိ္ ားသိမ္ ားမည္ ျဖစ္္ေ ၾကာင္ ား ်ားႏ  င္  ့(၆) သင္  ့အခ်ကအ လက္်ာား သု ႔ိမဟုတ္ ဇီဝေ ဗဒဆု ငိရာ နမူနာမ်ာားကု  ိအနာဂည္တြ င္ အသံုား ျပဳ ျခင္ ား ေအၾကာင္ ားမ်ာားကု  ိ

သင္ အ့ာားေ  ျပာ ျပရမည္။ 

သကဆ ု ငိသည္  ့ေအ ျခေအနမ်ာားတတင္ စံ္ုစ္မ္ ားစ္စ္္ေ ဆားသူက (၁) ထခို ကိအ နာတျဖစ္္ႈ  ျဖစ္္ေ ပၚခဲ့ပါကရရ ိ်ားႏ  ိငု္ေ သာ မညသည္  ့ေ လ်ာ ္ေ ၾကားသု ႔ိမဟုတ္ ေ ဆားကုသမႈ 

မဆု  ိ(၂) ႀကိတဳငခ္န္႔မ န္ ား ်ားႏ ိ ငု္ေ သာ စစ္န္႔စ္ာားရမႈမ်ာား  ျဖစ္္ ်ားႏ ိ ငု္ေ  ျခ၊(၃) စံ္ုစ္မ္ ားစ္စ္္ေ ဆားသူကသင္  ့ပါဝငႈ္ကု  ိရပြန္ေ႔ကာင္ ား ရပြန္႔ထာား်ားႏ  ိငု္ေ သာ 

ေအ ျခေအနမ်ာား၊ (၄) သင္ အ့တတက္ ထပ္ေ ဆာင္ ားကုနကစ်္ရိတ္်ာား၊ (၅) ပါဝငႈ္ကု  ိသင္ ရပြန္႔ရန္ ဆုံား ျဖတ္မ ်င္  ျဖစ္ပ်ကသ ည္  ့ေအ ျခေအန (၆) သင္၏ ပါဝငရန္ လု လိာားမႈကု  ိ

သက္ေ ရာကြ ိခု ိက္ ်ားႏ ိ ငု္ေ သာ ရ ာေ ေစဖတတ႔ရ ိခ်ကအ သစ္္်ာားကု  ိသင္ အ့ာား မညသည္ အ့ခ် ိစ္ နြင္ ေ  ျပာ ျပမည္။ (၇) ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈတတင္ ပါဝငည္္  ့

လူဦားေ ရ (၈) စီ္ားစပာားေ ရားအက် ိ ဳားအျမတအ တတက္ သင္  ့ဇီဝေ ဗဒဆု ငိရာ နမူနာမ်ာားကု  ိအသံုား ျပဳ ျခင္ ား (၉) သင္  ့သုေ တသနျပဳမႈ ရလဒ္ာ်ားေအၾကာင္ ား သင္ အ့ာား 

ေ  ျပာ ျပမည္ာား (၁၀) ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈတတင္ ဒအီင္ေ အ အစီ္အစ္ဥခ်ျခင္ ား (genome sequencing) တစ္ခုလံုား ပါဝင္ေ ကာင္ ား ပါဝင ္မည္ာား၊ (၁၁) 

လက္ေ တတေ႔ဆားကုေသရားဆု ငိရာ စ္မ္ ားသပ္ႈ မ တပံုတင္ တစ္ခုထည္ တ့သင္ ားမႈအတတက္ ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈအခ်ကအ လက္်ာားကု  ိတစ္ငသင္ ားမည္ာား။ 

ဆု သိည္ ်ားႏ  င္  ့ပတသက္၍လည္ ား သင္ အ့ာားေ  ျပာ ျပရမည္။ 

အကယ္္၍သင္ ပါဝငႈ္ကု  ိေသဘာတူပါက လက္မတ္ေ ရားထု  ိားထာားသည္  ့ဤမ တြ မ္ ားမ တရာတစ္္ေ စ္ာင္ ်ားႏ  င္  ့ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈအာားအက်ဥ္ ားခ်ပဳ္ 

ေ ရားသာားခ်ကြ စ္္ေ စ္ာငြု ႔ိကု  ိသင္ အ့ာား ေ ပားရမည္။ 

ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈ၊ ၎၏လုပငန္ ားစ္ဥ္်ာား၊ စစ္န္႔စ္ာားရမႈမ်ာား၊ အက် ိ  ားေ က်ားဇူားမ်ာား၊ သု ႔ိမဟုတ္ ကုသမႈဆု ငိရာ အျခာားနည္ ားလမ္ ားမ်ာား်ားႏ  င္  ့ပတသ က္၍ သင္ တ့တင္ 

မညသည္  ့ေ မား ျမန္ ားစ္ရာမ်ာား၊ ပူပနႈ္မ်ာား သု ိ႔မဟုတ္ တု ငိြန္ ားခ်က္်ာားရ ိပါက လုပြံ ုားလုပနည္ ားက်င္ ဝ့တ ္ဒါ ု ိကြ ာ ______________ကု  ိေ မား ျမန္ ားသင္ ပ့ါသည္။ 

၎ကု  ိယ္ခု သု ႔ိမဟုတ္ ေ နာကပိုင္ ားတတင္ ________________________________ ၌ ဆည္ကသယ္္ ်ားႏ ိ ငုပါသည္။ 

ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈအာားလုပ္ေ ဆာငသည္  ့နည္ ားလမ္ ား ်ားႏ  င္  ့ပတသက္၍ သင ္ေ ကန်ပမႈ မရ ွိပါက သ ုွိ႔မဟတု္ ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈ်ားႏ  င္  ့

ပတသက္၍ သု ႔ိမဟုတ္ သုေ တသနတတင္ ပါဝငသူတစ္္ေ ယ္ာေကအ နျဖင္  ့သင္ အ့စခင္ ေ့အရားမ်ာား်ားႏ  င္  ့ပတသက္၍ သင္ တ့တင္ ပူပနႈ္မ်ာား၊ တု ငိြန္ ားစ္ရာမ်ာား သု ႔ိမဟုတ္ 

ေ ယ္ဘုယ္် ေ မား ျမန္ ားစ္ရာမ်ာားရ ိပါက ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈ်ားႏ  င္  ့တသီားတျခာား ျဖစ္္ေ သာ တတသ ိနာားလည္ေ သာ သီား ျခာား ပုဂ    ိလဳြ စ္္ေ ယ္ာက္ ်ားႏ  င္  ့

စ္ကာားေ  ျပာဆု ရိန္ စ္တန္ ားဖု ႔ိဒ္ အသင္ ားအဖဲစ ႔ဆု ငိရာ  ျပန္ညသံုားသပ္ႈ ဘုတအ ဖဖဲ႔ (Stanford Institutional Review Board (IRB)) ကု  ိ(၆၅၀)-၇၂၃-

၅၂၄၄ သု ႔ိမဟုတ္ ေ ခၚဆု မိႈ အခမဲ့ -၈၆၆-၆၈၀-၂၉၀၆  ျဖင္  ့ေ က်ားဇူား ျပဳ၍ဆည္ကသ ယ္ပါ။ StanfordIRB, Stanford University, 1705 El Camino 
Real, Palo Alto, CA 94306.သု ႔ိလည္ ား စ္ာေ ရားသာားေ ပားပု ႔ိ်ားႏ ိ ငုပါသည္။ 

ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈတတင္ ပါဝင္ ျခင္ ားမ ာမိမိ၏ ေသဘာဆ်ားႏၵေအလ်ာက္ ျဖစ္ၿပီား ပါဝငရန္  ျငင္ ားပယ္ပါက သု ႔ိမဟုတ္ ရပဆ ု ငိ္ ားရန္ ဆံုား ျဖတပါက သင္ အ့ာား 

အျပစ္္ေ ပားလိမ္ မ့ည္ မဟုတပါ သု ႔ိမဟုတ္ သင္  ့အက် ိ ဳားခံစ္ာားစခင္ မ့်ာား ဆံုားရံႈားမည္ဟုတပါ။ 

ဤေသဘာတူစ္ာခ်ပဳက ု  ိလက္မတ္ေ ရားထု  ိား ျခင္ ားသည္ အထက္ေ ဖာ ္ ျပပါ အခ်ကအ လက္်ာားအပါအဝင္ ဤသေု တသနျပဳ ေ လလ့ာမႈကု သိင္ အ့ာား  ်ားႏ ႈတအ ာား ျဖင္  ့

ရ င္ ားလင္ ားေ  ျပာ ျပၿပီား ျဖစ္္ေ ၾကာင္ ား ်ားႏ  င္  ့သင္ ေ့အနျဖင္  ့ပါဝငရန္ မိမိဆ်ားႏၵေအလ်ာက္ ေသဘာတူသည္ ဟုအဓိပၸ ါယ္္ သက္ေ ရာကသ ည္။ 

 

_______________________    ____________       _______________________      ____________ 

         ပါဝငသူ၏ လက္မတ ္                         ေ န႔စဲ္စ                        အသိသက္ေ သ၏ လက္မတ္                       ေ န႔စဲ္စ  
                                            (ဥပမာ ဝနြမ္ ား၊ စ္ကာား ျပန္၊ မိသာားစ္ုဝင္) 
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စမ္  သပ္ေ လ့လာမႈတတင္ ပါဝငသူ၏ ေေ ျခခံရပု  င္ငြင္ မ့်ာ  

 

သေု တသနတတင္ ပါဝငသူတစ္္ေ ယ္ာေကအ နျဖင္  ့သင္ တ့တင ္ေ အာကပါ အစခင ္ေ့အရားမ်ာားရ ိသည္။ 

ဤအစခင ္ေ့အရားမ်ာားတတင ္ေ အာကပါတ ု႔ိက ု ိလုပ္ေ ဆာငရန္ ပါဝငသူ၏ အစခင ္ေ့အရား ပါဝငၿပီား ကန္႔သတထ္ာားေ ခ။် 

• ဤစ္မ္ ားသပ္ေ လလ့ာမႈ၏ ေသဘာသဘာဝ ်ားႏ  င ္ ့ရည္ညရယ္ခက်က ု  ိအသေိ ပားေ  ျပာ ျပျခင္ ား ခံရရန္၊  

• ေ ဆားကုေသရား စ္မ္ ားသပ္ႈတတင္ လု ကိနာမည္  ့လုပြံ ုားလုပနည္ ားမ်ာား်ားႏ  င္  ့အသံာုး ျပဳမည္  ့မညသည္  ့ေ ဆားသ ု႔ိမဟတု္ ကိရိယ္ာက ု ိ

ရ င္ ားလင ္ားေ  ျပာ ျပ ခံရရန္၊ 

• အက် ိ ဳားသင္  ့ေအၾကာင ္ားသင္  ့ေ မ ်ာ ္လင ္ ့်ားႏ  ိငုသည္  ့တစ္ဆကြ ည္ ားပါလာေ သာ မသက္သာ ျဖစ္ရမႈမ်ာား်ားႏ  င ္ ့စစ္န္႔စ္ာားရမႈမ်ာားကု  ိ

ရ င္ ားလင ္ားေ  ျပာ  ျပခံရရန္၊ 

• သကဆ ု ငိပါက အက် ိ ဳားသင္  ့ေအၾကာင ္ားသင္  ့ေ မ ်ာ ္လင္  ့်ားႏ  ိငုသည္  ့မညသည္  ့အက် ိ ဳားေ က်ားဇူားကု မိဆ ု ိရ င္ ားလင္ ားေ  ျပာ ျပ ခံရရန္၊ 

• ပါဝငသူ၊ ၎တ ု႔ိ၏ သကဆ ု ငိရာ စစ္န္႔စ္ာားရမႈမ်ာား်ားႏ  င ္ ့အက် ိ ဳားေ က်ားဇူားမ်ာားအတတက္ အက် ိ ဳား ျဖစ္စ္ြန္ ားေ ကာင္ ား  ျဖစ္စ္ြန ္ား ်ားႏ  ိငု္ေ သာ 

သင္ ေ့ လ်ာ ္ေ သာ မညသည္  ့အျခာားေ ရ ားခ်ယ္စရာမ်ာား၊ ေ ဆားမ်ာားသ ု႔ိမဟတု္ ကိရိယ္ာမ်ာားက ုမိဆ ု ိစဖင ္ဟ့ ေ  ျပာ ျပခံရရန္၊  

• စ္မ္ ားသပ္ႈၿပီားေ နာက္ ထပြု  ိားလာေ သာ ေ ရာဂါသစ်္္ာား ေ ပေၚပါက္ာလ ်င္ ပါဝငသူအတတက္ ရ်ားႏ  ိငု္ေ သာမညသည္  ့၊ 

ေ ဆားဘကဆ ု ငိရာကုသမႈ လမ္ ားေ ၾကာင ္ားကု မိဆ ု ိအသေိ ပား ျခင္ ား ခရံရန္၊ 

• ပါဝင္ေ သာစ္မ္ ားသပ္ႈ သ ု႔ိမဟတု္ လုပငန ္ားစ္ဥ္်ာား်ားႏ  င္  ့ပတသက္၍ ေ မားစခန္ ားမ်ာားေ မား ျမန္ ားရန္ အစခင္ အ့လမ္ ား ေ ပားအပ္ ျခင္ ား 

ခံရရန္၊ 

• ေ ဆားကုေသရားဆ ုငိရာ စ္မ္ ားသပ္ႈတစ္ခုတတင္ ပါဝငရန္ ေသဘာတူညခီ်ကက ု  ိအခ်ေိနရ္ ား  ုတသ ိမ္ ား ်ားႏ  ိငု္ေ ၾကာင ္ား ်ားႏ  င ္ ့ပါဝငသူသည္ 

ပါဝငႈ္ကု  ိထခိ ုကိနစ္နာမႈ မရ ိေ စ္ဘ ဲရပဆ ု ငိ္ ားလု ကိ ရပဆ ု ငိ ္ား ်ားႏ  ိငု္ေ ၾကာင ္ားကု  ိညႊနၾကာား ျခင္ ားခရံရန္၊  

• လက္မတ္ေ ရထ ု ိားကာေ န႔စဲ္စ တပြာားေ သာ ေသဘာတူညမီႈပုံစံ္တစ္္ေ စ္ာင ္ေ ပားအပ္ ျခင္ ားခရံရန္၊  ်ားႏ  င္  ့ 

• မညသည္  ့အက်ပက ု ငိႈ္၊ လိမ္ည္ႈ၊ လ ည္  ့ျဖာားမႈ၊ အ်ားႏ  ိငုအထက္ ျပဳမႈ၊ အငအာားသံာုးမႈ သ ု႔ိမဟတု္ ပါဝငသူ၏ ဆံာုး ျဖတခ်ေကအ ပၚတတင္ တလနကေဲ သာ 

လႊမ္ ားမု  ိားမႈ စစ္ကဖက ္ျခင္ ားမပါဘ ဲေ ဆားကုေသရားဆ ုငိရာ စ္မ္ ားသပ္ႈတစ္ခုကု  ိေသဘာတူညရီန္ သ ု႔ိမဟတု္ ေသဘာမတူညရီန္ 

ဆံာုး ျဖတရန္ အစခင ္အ့လမ္ ား ေ ပားအပ္ ျခင္ ား ခံရရန္၊ 
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