
IU IRB ICS Short Form Template – Burmese v10.1.2022 

သေုတသနတငွ ်အသံုးြ ပ၊ရန ်အေဪက ာငး်ဪက ားသည့် ခငွ့်ြ ပ၊သေဘာတခူျက ်

သင့်အား သုေတသန ေလ့လာမူတစ်ခုတငွ် ပါဝင်ရန် ေတာင်းဆုံပါသည်။ သံပႂံပညာရှင်များသည် 

အနာဂတ်တွင် က ျနွ်ုပ်တံုွ လုပ်ေဆာင်မူများက ံု  တံုးတက် ေြ ပာင်းလဲေစေရးအတကွ ် 

အေရးကြကီ းေသာ ေတွွရှံချက ်များက ံု ေဖာ်ထုတ်ရန်  သုေတသနများက ံု လုပ်ေဆာင်ဪက ပါသည်။ 

သင်သည် ေလ့လာမူတွင် ပါဝန်ရန် ြ ငင်းဆုံနံုင်ြပီး ေလ့လာမူြ ပ၊လုပ်ေနစဥ်လည်း အချံ

န်မေရွး ရပ်ဆံုင်းနံုင်ပါသည်။  ပါဝင်ရန်ြ ငင်းဆံုြ ခင်း၊ သွုံမဟုတ် ေနာက် ပံုင်းတငွ်  

ထကွ ်ခာွသာွးြ ခင်းတံုွသည် သင်ရပံုင်ခွင့်ရှံသည့် မည်သည့်ခံစားခွင့်က ံုမှ ဆံုးရံူးေစမည် မဟုတ်ပါ။ 

ထံုွအြ ပင် သုေတသနပညာရှင်များ သွုံမဟုတ် သူတံုွ၏ အလုပ်ရှင်များနှင့် သင့်အဪက ား  

ဆက် ဆံေရးကုံ လည်း မထံခံုက် ေစပါ။ 

သင်သေဘာတူရန် မဆုံးြ ဖတ်မီတွင်  သုေတသနပညာရှင်က  သင့်ဆုံးြ ဖတ်ချက ်ကုံ   

အေထာက ်အကူ ြ ပ၊ေစရန် အေရးကြက ီးေသာ အချက ်အလက ်များကုံ  ေြ ပာြ ပပါမည်။ ထွုံေနာက ်  

သုေတသနပညာရှင်များက  ေလ့လာမူအေဪက ာင်းကုံ  ေြ ပာြ ပပါမည်၊ အေဪက ာင်းအရာများမှာ- 

• အဘယ်ေဪက ာင့် ေလ့လာမူ ြ ပ၊လုပ်ရသနည်း

• ေလ့လာမူတငွ် လူမည်မှျပါဝင်မည်နည်း

• ေလ့လာမူအတငွ်း ဘာြ ဖစ်လာမည်နည်း၊ မည်မှျဪက ာေအာင် သင့်အေနနှင့်  

ပါဝင်ရမည်၊ ေလ့လာမူတွင် စမ်းသပ်လုပ်ငန်းစဥ်များ ပါဝင်မူရှံမရှံ 

• ြ ဖစ်နံုင်ေြ ခရှံေသာ ေဘးအနတရာယ် သံုွမဟုတ် အက ျံ၊းေက ျးဇူး

• ေလ့လာမူတငွ် ပါဝင်သည်မှအပ အြ ခားက ုသမူ ေရးွချယ်စရာများ

• သင့်အချက ်အလက ်များကုံ  မည်သံုွထံန်းသံမ်းထားမည်၊ အနာဂတ်တွင် မည်သံုွသံုးမည်

• သင့်ကုံ  သွုံမဟုတ် သင့်ပါဝင်မူက ံု သက် ေရာက ်ေစနံုင်ေသာ အသစ်ေတွွရှံချက ်များအား  

သင့်ကုံ  မည်သံုွေြ ပာြ ပမည်

• ေလ့လာမူအတငွ်း သင့်တွင် ထံခံုက ်ဒဏ်ရာရပါက  မည်သူက  က ုသစရံတ်ေပးမည်

• ပါဝင်မူအတကွ ် သင့်ကုံ  ေငွေပးြ ခင်း ရှံ မရှံ အပါအဝင် သင့်အတကွ ်  

မည်သည့်က ုန်က ျစားရံတ်မဆုံ

• သင်ပါဝင်မူရပ်ဆံုင်းရန် ဆုံးြ ဖတ်ပါက  ဘာြ ဖစ်မည်၊ သံုွမဟုတ် သင့်ပါဝင်မူက ံု  

သုေတသနပညာရှင်က  ရပ်ဆံုင်းသင့်သည့် မည်သည့်အေဪက ာင်းြ ပချက ်မဆုံ
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ေလ့လာမူ သွုံမဟုတ် သုေတသနဆုံင်ရာ ထံခံုက ်ဒဏ်ရာတံုွအတကွ ် ေမးြ မန်းလံုပါက  

ဆက် သယွ်ရန-် 

အမည်-  

ဖုန်းနံပါတ်- 

သုေတသနတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးအေနြ ဖင့် သင့်ရပံုင်ခွင့်များက ံု ေမးြ မန်းြ ခင်း၊ 

 ြ ပဿနာများ ေဆွးေနးွြ ခင်း၊ သွုံမဟုတ် သုေတသနနှင့်ပတ်သက် ေသာ စံုးရံမ်မူများ၊ 

အချက ်အလက ်ရယူြ ခင်း၊ အချက ်အလက ်ေပးပံုွြ ခင်း တွုံအတကွ ် IU Human Subjects Office 

အား 800-696-2949 သွုံမဟုတ် irb@iu.edu သံုွ ဆက် သယွ်ပါ။ 

ပါဝငသ်၏ူ ခငွ့်ြ ပ၊သေဘာတခူျက ်

အထက် ေဖာ်ြ ပပါ အချက ်အလက ်များ အပါအဝင် သုေတသနအေဪက ာင်းက ံု က ျနွ်ုပ်အား 

နူတ်ြ ဖင့် အသံေပးြပီးြ ဖစ်က ာ ယခုေလ့လာမူတွင် ပါဝန်ရန် ခငွ့်ြ ပ၊သေဘာတူပါသည်။  

က ျနွ်ုပ်အား လက ်မှတ်ထံုးထားသည့် ယခုစာမံတတ။နှင့် အဂႅလံပ်ဘာသာြ ဖင့် ေရးထားေသာ 

Informed Consent Statement က ံု မှတ်တမ်းအြ ဖစ် သံမ်းထားရန် ေပးအပ်ပါမည်။  

ယခုေလ့လာမူတွင် ပါဝင်ရန် က ျနွ်ုပ် သေဘာတူပါသည်။ 

ပါဝငသ်၏ူ အမညအ်ြ ပည့်အစံု-

ပါဝငသ်၏ူလက မ်တှ-် ေနွစွ-ဲ

မဘံ/အပုထ်နံး်သ/ူLAR (အက ျံ၊းဝငပ်ါက ) အမည-်

မဘံ/အပုထ်နံး်သ/ူLAR (အက ျံ၊းဝငပ်ါက ) အမည-်

ေနွစွ-ဲ 
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