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For compliance with 2018 Requirements of the Common Rule 

Fred Hutchinson Cancer Research Center 
University of Washington 

သေုတသနတငွ ်ပါဝငရ်န် သေဘာတညူီချက ်ပုံစတံိ ု
 

သေဘာတူညခီျက် အမှတ။် ။ ________________________________________________ 

အဓိက စံုစမ်းေလလ့ာသ ူအမည။် ။ ________________________________________ 

သငသ်ည ်တရားဝင ်ခွင်ြ့ပုချက်ရ�ှိသ ူကိုယစ်ားလှယ ်အြဖစ ်ေဆာငရွ်က်ေနသည ်သိုမ့ဟတု ်ဤေလလ့ာချကတ်ွင ်ပါဝငသ်ည် ့ကေလးတစဦ်းအတကွ ်

ခွင်ြ့ပုချက်ေပးသည် ့မိဘ/အုပ်ထနိး်သ ူြဖစပ်ါက "သင"် �ငှ် ့"သင၏်" ဟူသည်စ့ကားလံုးများသည ်သငမှ် သေဘာတူညခီျက ်သိုမ့ဟတု ်

မိဘခွင်ြ့ပုချက်ေပးသအူား ရည�ွ်နး်ြခငး် ြဖစပ်ါသည။်  

သေုတသန ေလ့လာချကတ်စခု်တငွ ်ပါဝငရ်န် သင်အ့ား ဖိတ�်ကားေနပါသည ်ဤေလလ့ာချကတ်ွင ်ပါဝငရ်န ်ဆံးုြဖတ်သည်အ့ခါ အချိနယ် ူ

ဆံးုြဖတ်သင်ပ့ါသည။်  သင်အ့တွက ်ေရွးချယစ်ရာများကိ ုသငစ်တိ်�ကိုက ်မညသ်�ူငှ်မ့ဆိ ုေဆးွေ�းွ�ိငုပ်ါသည။် 

သင ်ပါဝငမ်ည ်မပါဝငမ်ညက်ိ ုမဆံးုြဖတမီ်၊ က��်ပ်ုတို ့ �ငှး်ြပပါမည-် 

1. ေလလ့ာမ�တွင ်သငပ်ါဝငခ်ျင ်မပါဝငခ်ျင ်ဆိငုရ်ာ အဓိက အချကအ်လက်များ၊ 

2. ဤေလလ့ာချကက်ိ ုြပုလုပ်ရြခငး် အေ�ကာငး်၊ ေလလ့ာေရး ကာလအတွငး် ဘာြဖစပ်ျက်မညဆ်ိသုည�်ငှ် ့ေလလ့ာမ�က မညမ်��ကာြမင်မ့ည ်

အေ�ကာငး်၊ 

3. မညသ်ည် ့လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များက စမ်းသပ်ေလလ့ာမ�များ ြဖစေ်�ကာငး်၊ 

4. ေလလ့ာမ�တွင ်ပါဝငြ်ခငး်၏ �ကိုတငသ်ြိမင�်ိငုေ်သာ အ��ရာယမ်ျား၊ မသက်မသာြဖစမ်�များ �ငှ် ့အကျိုးေကျးဇူးများ၊ 

5. ေလလ့ာမ�တွင ်ပါဝငမ်ည်အ့စား �ှိ�ိငုသ်ည် ့အကျိုးြဖစထ်နွး်�ိငုေ်သာ အြခားအစားထိးုစရာ နညး်လမ်း တစခု်ခု အေ�ကာငး်၊ �ငှ် ့

6. သင၏် ကိုယေ်ရးကိုယတ်ာ�ငှ် ့လ�ို� ဝှကက်ိစ�များကိ ုကာကွယေ်ပးထားပုံအေ�ကာငး်။ 

သက်ဆိငုသ်ည်အ့ခါများတွင ်ေအာက်ပါတိုက့ိုလညး် �ှငး်ြပပါမည ်- 

1. အကယ၍် ေလလ့ာမ�တငွ ်သင ်ထခုိိက်ဒဏရ်ာရခဲပ့ါက ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ေလျာ်ေ�ကး သိုမ့ဟတု ်ေဆးကုသမ�တစခု်ခု၊ 

2. က��်ပ်ုတို ့ မသေိသးသည် ့အ��ရာယမ်ျားကျေရာက�်ိငုမ်� အလားအလာ၊ 

3. ေလလ့ာမ�မှ သင်က့ို ဖယ�်ှား�ိငုမ်ည့ ်အေ�ကာငး်များ၊ 

4. ေလလ့ာမ�တွင ်ပါဝငသ်ည်အ့တကွ် ကုနက်ျစရိတ်များ၊ 

5. ေလလ့ာမ�တွင ်မပါဝငေ်တာရ့န ်သငဆ်ံးုြဖတလ်�င ်မညသ်ို ့ြဖစမ်ည၊် 

6. ေလလ့ာမ��ငှ်သ့က်ဆိငုသ်ည် ့ေတွ� �ှိချကအ်သစမ်ျား သငမ်ညသ်ည်အ့ချိနတ်ွင ်သလိာရမည၊် 

7. ေလလ့ာမ�အတကွ ်လူဘယ�်စှဦ်း စမံီထားသည၊် 

8. သင၏် အချက်အလက်များ�ငှ် ့(ေသးွ သိုမ့ဟတု ်တစ�်ှူးစများ ကဲသ့ိုေ့သာ) ဇီဝနမူနာများကို ေလလ့ာမ� �ငှ် ့အနာဂတ် သေုတသန အတကွ ်

အသံးုြပုပုံ အေ�ကာငး် �ငှ် ့သင၏် ဇီဝနမူနာများကိ ုအသံးုြပု�ပီး ေဖာထ်တု်ထားသည် ့ပစ�ညး်များမှ ရ�ှိလာမည် ့အြမတအ်စွနး်တစခု်ခုကို 

သငရ်မည ်မရမည ်အေ�ကာငး်၊ 

9. သင၏် ဇီဝနမူနာများ အေပါ်တွင ်ြပုလုပ်ေသာ မျိုး�ုိးဗီဇ အစအီစဉ် တစရ်ပ်လံုးကို ြပုလုပ်မည ်မြပုလုပ်မည ်အေ�ကာငး်၊ 

10. သင ်သိုမ့ဟတု ်သင၏် ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ သေုတသန ရလဒမ်ျားကို သင�်ငှ် ့ေဝမ�မည ်မေဝမ�မည ်အေ�ကာငး်၊ �ငှ် ့ 

11. သငပ်ါဝငရ်န ်ဖိတ်�ကားခံရ�ိငုသ်ည် ့ေရွးလိကုေရွးချယ�်ိငုမ်ည် ့ေလလ့ာမ� တစခု်ခု အေ�ကာငး်။ 
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For compliance with 2018 Requirements of the Common Rule 

 

 

ထပ်ေဆာငး်�ပီး အကယ၍် ေလလ့ာမ�ကိ ုclinicaltrials.gov သို ့ ေဖာ်ြပေပးရန ်လိအုပ်ပါက က��်ပ်ုတို ့ ေအာက်ပါတိုက့ို �ှငး်ြပပါမည-် 

အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစု် ဥပေဒ၏ ေတာငး်ဆိခုျက�်ငှ့အ်ည ီဤေဆးကုသေရး စမ်းသပ်မ�ဆိငုရ်ာ ေဖာ်ြပချကက်ို http://www.ClinicalTrials.gov တွင ်

ရယ�ူိငုပ်ါသည။်  ဤဝက်ဆိကုတ်ွင ်သငမ်ညသ်မူညဝ်ါြဖစေ်�ကာငး် ေထာက်ြပသည် ့အချက်အလက်များ မပါဝငပ်ါ။  အများဆံးုအေနြဖင် ့

ဤဝက်ဆိကုတ်ငွ ်ရလဒမ်ျား၏အကျဉ်းချုပ်ကို ေဖာ်ြပေပးပါမည။်  ဤဝက်ဆိကုတ်ွင ်သငသ်ည ်အချိနမ်ေရွး �ှာ�ကည့�်ိငုပ်ါသည။် 

သင၏် ရပုိငခွ်င်မ့ျား 

ဤေလလ့ာချကတ်ွင ်သငမ်ြဖစမ်ေနပါဝငရ်န ်မလိုပါ။  ပါဝငလ်ိုမလိကုို သင ်လတွလ်ပ်စွာ ေြပာဆိ�ုိငုပ်ါသည။် ေလလ့ာမ�တွင ်ပါဝငပ်ါက 

�ပီးဆံးုသည့အ်ထ ိေနရန ်မလိုပါ။ သင ်အချိနမ်ေရွး ရပ်စ�ဲိငုပ်ါသည ်(ေလလ့ာမ�မစမီကပင ်ရပ်စ�ဲိငုပ်ါသည)်။ မပါဝငလ်ိုေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်ရပ်စေဲ�ကာငး် 

ေြပာဆိသုည်အ့တကွ ်အြပစဒ်ဏ ်မ�ှိပါ။ သင၏် ပုံမှနေ်ဆးကုသမ�တွင ်ေြပာငး်လမဲဟတု်ပါ။ 

ဤပုံစတံွင ်လက်မှတထ်ိးုလိုက်ြခငး်ြဖင် ့ဤေလလ့ာမ�တငွ ်သငေ်နထိငုမ်ေကာငး်ြဖစပ်ါက သိုမ့ဟတု ်ထခုိိက်ဒဏရ်ာရပါက ေငေွ�ကးေတာငး်ဆိရုန ်

သင၏် တရားဝင ်ရပုိငခွ်င်မ့ျား သငဆ်ံးု�� ံးခံရမည ်မဟတု်ပါ။ 

သငက် ပါဝငရ်န ်သေဘာတူပါက ဤပုံစ၏ံ မိတ� ူ တစေ်စာင�်ငှ် ့ဤေလလ့ာမ�အတကွ ်သေဘာတူညခီျက်ပုံစ၏ံ မိတ� ူတစေ်စာငက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင် ့

သင ်ရ�ှိပါမည။် 

အချကအ်လကမ်ျား ထပ်မံရယရူန် 

ဤေလလ့ာမ�အေ�ကာငး်ေသာ်၄ငး်၊ ဤေလလ့ာမ��ငှ်ဆ့က်စပ်သည် ့ထခုိိက်ဒဏရ်ာ တစခု်အေ�ကာငး်ေသာ်၄ငး် ေမးစရာ�ှိလ�င ်

____________________________________ �ှိ အဓိက ေလလ့ာသ ူ__________________________________ အား ဆကသ်ယွ�်ိငုပ်ါသည။် 

ေလလ့ာမ�ထ ဲပါဝငသ်တူစဦ်းအြဖစ ်သင၏် ရပုိငခွ်င်မ့ျားအေ�ကာငး် �ငှ်ပ့တ်သက�်ပီး ေမးစရာများ�ှိပါက (ဖရကဟ်တ်ချငစ်န ်ကငဆ်ာ သေုတသန ဌာန) 

Fred Hutchinson Cancer Research Center အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ ြပနလ်ညဆ်နး်စစေ်ရး�ုံး ��န�်ကားေရးမ�းအား ဖုံးနပံါတ ်206.667.5900 မှာ ေခါ်ဆိြုခငး် သိုမ့ဟုတ ်

irodirector@fredhutch.org သို ့ အးီေမးလ် ပုိ ့ြခငး်ြဖင် ့ဆက်သယွ�်ိငုပ်ါသည။် 

ထိးု�မဲလကမှ်တ ်

ဤပုံစတံွင ်သငလ်က်မှတ်ထိးုလိကု်ပါက ဤေလလ့ာမ�အေ�ကာငး် က��်ပ်ုတိုမှ့ သင်အ့ားေြပာြပ�ပီး ြဖစက်ာ သငမှ် သင၏်ဆ��အေလျာက ်ပါဝငရ်န ်

သေဘာတသူညဟ် ုဆိလုိုပါသည။်  

_____________________________________________ _________________ 
ပါဝငသ်၏ူ သိုမ့ဟုတ ်သက်ဆိငုပ်ါက တရားဝငခွ်င်ြ့ပုချကရ် ကိုယစ်ားလှယ၏် အမည ်

အြပည့အ်စံု�ငှ် ့ထိးု�မဲလက်မှတ ်

 
 

ရက်စွ ဲ

_________________________________________________________________ 
သက်ဆိငုပ်ါက တရားဝငခွ်င်ြ့ပုချက်ရ ကိုယစ်ားလှယ�်ငှ် ့ပါဝငသ်တူို ့ ေတာ်စပ်ပုံ 

 
 
 

_____________________________________________ _________________ 
စကားြပန/်မျက်ြမငသ်က်ေသ၏ အမည ်အြပည့အ်စံုချက်�ငှ် ့ထိးု�မဲလက်မှတ ် ရက်စွ ဲ

 


