
ឈ ម្ ោះពិធីសារ: 

អ្នកសឈកេតការណ៍ពិឈសស: 

ការយល់ព្ពមតាមទព្មក់ខ្លឈី ើមបចូីលរមួកន ុកការសកិាព្សាវព្ាវ 

MRN#: 

ថ្ងៃខខ្ឆ្ន ាំកាំឈណើត: 

ឈ ម្ ោះអ្នកចូលរមួសិកាព្សាវព្ាវ: 
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ការយល់ព្ពមតាមទព្មក់ខ្លឈី ើមបចូីលរមួកន ុកការសកិាព្សាវព្ាវ 

អ្នកកំពុងទទួលបានការស ន្ ើ្ុំ កន ុងករណីដែលអ្នកចង់ចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវមួយ។ មុននឹងអ្នកយល់ស្រពម

ចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ ្មាជិក/្មាជកិាមាន ក់ននស្រកមុការងារ្ិកាស្រាវស្រាវស្ររវូដរនិយាយស្របាបអ់្នកនូវ

បញ្ហា មួយចំនួន ដ្ ីពកីារ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ។ សេនឹងនិយាយស្របាបអ់្នកនូវ  

a. កមមវរថ ុ និងសោលបំណងននការ្ិកាស្រាវស្រាវ

b. អ្វ ីដែលនឹងសកើរមានស ើងចំស េះអ្នក សៅខណៈកំពុងមានការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ

c. រយៈសពលននការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះនឹងមាន និងរយៈសពលដែលសេស ន្ ើ្ុឲំ្យអ្នកចូលរមួ។

d. ដននកមួយចំនួនននការ្ិកាស្រាវស្រាវដែលមានលកខណៈពិសាធន៍ (បញ្ហា ដែលសេនឹងាកពិសាធន៍ ឬ

សធវ ើសរ ត្ )៍

e. ហានិភ័យ ឬដននកមួយចំនួនននការ្ិកាស្រាវស្រាវដែលអាចនឹងបងកការឈឺចាប់ែល់អ្នក ឬសធវ ើឲ្យអ្នកមាន

អារមមណមិ៍នស្រ្ួល ឬោម នផា្ុខភាព

f. អ្រថស្របសយាជន៍មួយចំនួនចំស េះអ្នក ឬអ្នកសនេងសទៀរដែលអាចនឹងបានមកពីការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ

g. ការពាបាល ឬទស្រមង់ពាបាលដែលអាចនឹងនដលអ់្រថស្របសយាជន៍ែលអ់្នកជំនួ្ឲ្យការ្ិកាស្រាវស្រាវ

(ជសស្រមើ្នេងៗ)

h. ការកំណរ់អ្រត្ញ្ហា ណកមមមួយចំនួនចំស េះមនុ្េដែលសេស្ររវូដចករំដលក ឬស្របាប់ព័រ៌មានរប្់អ្នកបាន

i. អំ្ពីរសបៀបននភាព្មាា រ់ និង្ិទធិឯកជន (ឯកជនភាព) រប្់អ្នកសលើព័រ៌មានរប្់ខល នួនឹងទទួលបាន

ការការ រ។

សលើ្ពីសនេះ បុេគលិក្ិកាស្រាវស្រាវស្ររវូដរនិយាយស្របាប់អ្នកអំ្ពីព័រ៌មានខាងសស្រកាមសនេះ កន ុងករណីដែលវា ក់ព័នធ

នឹងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ  

a. សបើអ្នកស្ររវូទទួលបាន្ំណងណាមួយ (ស្របាក់ ឬការពាបាលដននកសវជជាស្ត ត្ សោយឥរេិរនលៃ) កន ុងករណដីែល

អ្នករងរបួ្ាន ម សៅខណៈសពលដែលអ្នក ថ្ ិរកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ

b. កន ុងករណីដែលអាចនឹងមានហានិភ័យ ឬអ្នតរាយដែលសយើងខំុ្មិនែឹងែលឥ់ ូវសនេះ ដរអាចនឹងសកើរមាន

ស ើងសៅសពលខាងមុខ

c. កន ុងករណីមានសេរុនលដែលស្រកមុអ្នក្ិកាស្រាវស្រាវអាចនឹងបញ្ឈបអ់្នកពីការចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវ

សនេះ

d. រនមៃមួយចំនួនដែលស្ររវូបង់ឲ្យអ្នក្ស្រមាប់ការចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ

e. អ្វ ីដែលនឹងសកើរមានស ើង កន ុងករណីដែលអ្នកចង់បញ្ឈប់ការចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ

f. សពលសវលាដែលសេនឹងស្របាប់អ្នកអំ្ពីេំសេើញ ឬលទធនលលមីៗដែលអាចនឹងបណាដ លឲ្យផាៃ ្់បដ រូចិរតអំ្ពី

ការចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ

g. ចំនួនមនុ្េដែលចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវ។

បន្ទា ប់ពីសេបានស្របាប់អ្នកនូវរាល់ព័រ៌មានខាងសលើសនេះសេើយ បុេគលិក្ិកាស្រាវស្រាវនឹងាក្ួរអ្នកថាសរើអ្នកចង់

ចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះឬយា៉ា ងណា។ សបើអ្នកយល់ស្រពម សពលសន្ទេះបុេគលិក្ិកាស្រាវស្រាវនឹង្ុឲំ្យអ្នក

េភទ:



ចុេះេរថសលខាសលើទស្រមង់ដបបបទសនេះ។ សេស្ររវូដរនដលឲ់្យអ្នកនូវ្ំសៅទស្រមង់ដបបបទដែលបានចុេះេរថសលខាសនេះា

ភាាផាា លរ់ប្់អ្នក។ សលើ្ពីសនេះដែរ អ្នកនឹងទទួលបាននូវស្ចកដ ី្សងខបាលាយលកខណ៍អ្កេរមួយចាប់ាភាា

អ្ង់សេៃ្។  

អ្នក ឬអ្នកបកដស្របផាា លម់ារ់អាចនឹងសៅទូរ្ពាសៅនលាទី ____________________ សវលាសមា៉ា ង___________________ សៅ 
សពលណាមួយែដលអ្នកមាន  

សំណូរ ឬចម�ល់��អំពី�រសកិ�្រ�វ្រ�វ ឬអ� ីែដល្រត�វេធ� � ក� �ងករណីែដលអ�ក�នរងរបួស�� ម។ អ�ក 
ឬអ�កបកែ្រប�� ល�់ត់របស់អ�ក�ចេ�ទូរសព័�េ�គណៈក�� ធិ�រមន� ីរ េពទ្យកុ�របូសស� � ន 
ែដលទទួលបន� �ក�រអេង�តព��ល�មរយៈសលខ 617-355-7052 ៧០៥២ េប�អ�ក�នសំណួរ 
ឬចម�ល់អំពីសទិ� ិរបសអ់�កក� �ង�ម�អ�កចូលរមួសិក�្រ�វ្រ�វ�� ក់។

អ្នកមាន្ិទធិ្សស្រមចថាសរើអ្នកចង់ចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះឬយា៉ា ងណា។ វាស្រ្យ័សលើអ្នក។ អ្នកអាច្សស្រមច

ថា អ្នកមិនចង់ចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះបាន។ អ្នកអាច្សស្រមចចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ សេើយ

ឈប់សៅសពលណាក៏បាន។ សបើអ្នក្សស្រមចមិនចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះ ឬកន ុងករណដីែលអ្នក្សស្រមចចិរត

ឈប់ វ ញញ អ្នកនឹងមិនខារបង់អ្រថស្របសយាជន៍មួយចំនួនដែលនឹងមាន្ិទធិទទួលបានសន្ទេះសទ។ សោយមិនែលអ់្វ ីដែល

នឹងសកើរមានស ើងសៅសពលខាងមុខចំស េះបញ្ហា ការ្សស្រមចិរតរប្់អ្នក វានឹងមិនផាៃ ្់បដ រូ វ ញធីដែលអ្នកទទួលបាន

ការពាបាលសោយបុេគលិកសទ ដរសបើអ្នក្សស្រមចចិរតចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវស្រាវ វាអាចនឹងផាៃ ្់បដ រូេសស្រមាង

ពាបាលរប្់អ្នកបាន។  

ការចុេះេរថសលខាសលើឯការសនេះមានន័យថា អ្នកបានយល់ ឬស្រជួរស្រាបចា្អំ់្ពកីារ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះសេើយ។ សនេះ

មានន័យថា សេបាននិយាយស្របាបអ់្នកនូវរាល់ព័រ៌មានខាងសនេះរចួរាលស់េើយ។ សបើអ្នកចុេះេរថសលខសលើទស្រមង់ដបបបទ

សនេះ វាមានន័យថា អ្នកយល់ស្រពមចូលរមួកន ុងការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះសេើយ។  

�លបរ �េច�ទ(ៃថ� ែខ �� ំ)    របស់កុ�រ ឬេក�ងជំទង់ ែដលចូលរ ួម(្របសិនេប��ន)

�លបរ �េច�ទ(ៃថ� ែខ �� ំ)     ហត�េល�អ�កចូលរមួេពញវ �យ ��បី� ឬ��ព��ល 

�លបរ �េច�ទ(ៃថ� ែខ �� ំ)   ហត�េល��ក្សី និងអ�កបកែ្រប�� 

* ាកេីធាន្ទអ្េះអាងថា ពិធីាននការ្ិកាស្រាវស្រាវសនេះស្ររវូបានសេពិពណ៌ន្ទស្របាប់សេើយៗអ្នកចូលរមួទទួលបានការដណន្ទំស្របាប់ថា ពួកសេ

អាចនឹងាក្ួរ្ំណួរន្ទន្ទបាន  
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អ�កចូលរមួ�អនីតិជន

�រយល់្រពមរបស់អ�កចូលរមួ ឬ�រអនុ�� តពី��បី� ឬ��ព��ល

_________________________ _______________________________________________________________________

________________________ _________________________________________________________________________

________________________ _________________________________________________________________________

___________________________ 

ទំ�ក់ទំនេង�នឹងកុ�រ

___________________________ េ

�� ះសេរសរ�អកសរពុម�




